
1.Waterproof podľa IP68
2.Battery kapacita 330mAh
3.Bluetooth 4.0
4.Čas nabíjania 2 - 2,5 hodiny
5.Obsah balenia: inteligentné hodinky Watchmark
Wear3, nabíjací kábel, používateľská príručka

Záruka
Záruka je 24 mesiacov a vzťahuje sa na pohyb a
výrobné chyby.Záruka sa nevzťahuje na:
životnosť batérie, ručičiek a ciferníka; bežné
opotrebovanie spôsobené používaním a starnutím
(napr. škrabance na skle, zmeny farby
atď.);poškodenie akejkoľvek časti hodiniek v
dôsledku nesprávneho používania, nedbalosti,
nehody ;nesprávne používanie a nedodržanie
návodu na používanie;výrobok, na ktorom boli
vykonané operácie neoprávnenými osobami (napr. v
súvislosti s výmenou batérie, údržbou alebo
opravou).

Dôležité
Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na
použitie. Odporúčame používať iba originálnu
batériu, nabíjačku a príslušenstvo dodané so
zariadením.Výrobca ani distribútor nenesú
zodpovednosť za používanie príslušenstva od iných
výrobcov.
Pred prvým použitím zariadenie nabíjajte aspoň 2
hodiny.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu
tejto príručky.

14. Športové režimy: na výber je 12 športových
režimov:  
- beh 
- chôdza 
- cyklistika
- šplhanie 
- stolný tenis
- bedminton
- basketbal
- preskakovanie
- plávanie
- tenis
- joga
- vzpieranie
Počas tréningu inteligentné hodinky zhromažďujú
kľúčové údaje vrátane dĺžky tréningu, spálených
kalórií, prejdenej vzdialenosti a ďalších údajov v
závislosti od zvoleného režimu.
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Návod na použitie

  1.Android 5.0 a novší 

 2. iOS 9.0 a novší

I.Systémové požiadavky 

5. Kalendár: zadaním funkcie zobrazíte dátum,
stlačením ikony kalendára zobrazíte aktuálny mesiac.
6. Stopky: po výbere funkcie budete merať čas,
výsledok môžete pozastaviť alebo vymazať.
7. Kalkulačka: táto funkcia umožňuje vykonávať
výpočty.

II. Aplikácie - MActive

1. Metódy sťahovania aplikácie
1.1 Naskenujte kód QR a nainštalujte aplikáciu 

*Všetky povolenia a schválenia
musia byť akceptované, inak
nebudú k dispozícii všetky funkcie.

1.2 Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu MActive z
webovej stránky Google Play (Android) alebo App
Store (iOS).

III. Bluetooth; čas a dátum
 Zapnite v telefóne funkciu Bluetooth a prejdite do

nainštalovanej aplikácie. Nájdite v aplikácii svoje hodinky
a pripojte ich k telefónu. Čas a dátum sa automaticky
aktualizujú po úspešnom pripojení inteligentných
hodiniek k aplikácii. 

IV. Načítanie
Tento výrobok využíva indukčné nabíjanie.
Pripojte nabíjačku k vstupu USB. Hodinky položte na
nabíjaciu dosku. Nabíjanie sa spustí automaticky a na
obrazovke sa zobrazí ikona nabíjania. Plné nabitie trvá
zvyčajne 2-2,5 hodiny.

V.Aplikácia
Spodné tlačidlo - po dlhšom stlačení zapne/vypne
inteligentné hodinky a vráti sa do hlavnej ponuky.
Horné tlačidlo - stlačte - vstup do vybranej
funkcie, gombík - pohyb v menu
 Prejdite nadol - nastavenia, úroveň nabitia atď.
Potiahnite prstom doľava - informácie o
krokoch, spálených kalóriách, prejdenej
vzdialenosti, meraní srdcového tepu, analýze
spánku a športových režimoch.
 Potiahnite prstom doprava - prejdite do hlavnej
ponuky
Zmena číselníka - podržaním hlavnej obrazovky
na niekoľko sekúnd alebo pohybom číselníka
zmeníte vzhľad hlavnej obrazovky.
Inteligentné hodinky sú vybavené dotykovým
displejom, ktorý môžete používať aj na ovládanie
hodiniek.
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2.

3.
4.

5.
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VI.Oznámenie
1.Volanie: hodinky začnú zvoniť. Číslo volajúceho
alebo uložený kontakt sa zobrazí na domovskej
obrazovke.

2. Správy/oznámenia: hodinky zavibrujú a obsah
správy sa zobrazí na domovskej obrazovke. Ak chcete
prijímať oznámenia z jednotlivých aplikácií, musíte v
aplikácii udeliť povolenie. 

3. Alarm: nastavte na hodinkách, budú vibrovať,
zvoniť alebo zvoniť s vibráciami. Na výber je 5
zvonkohier. Možno nastaviť až 5 alarmov. 

4. Upozornenie na nečinnosť: po nastavení na
hodinkách budú vibrovať a upozornia vás, že trávite
príliš veľa času odpočinkom. 

5. Upozornenie na dosiahnutie cieľa: hodinky vám
vibráciami oznámia, že ste dosiahli dnešný cieľ.
Nastavenie cieľov v aplikácii. 

VII. Menu 
1.Denné štatistiky: informujú vás o počte krokov,
spálených kalóriách a prejdenej vzdialenosti. Hodinky
automaticky vypočítajú funkcie. Tieto informácie sa
tiež odošlú do aplikácie. Počítadlo sa vynuluje o
24:00.
2.Zdravotná funkcia: zadajte zvolenú funkciu na
vykonanie merania. Po úspešnom meraní sa výsledok
zobrazí na displeji inteligentných hodiniek. História
meraní je uložená v aplikácii. 
3.Pulzometer: meranie srdcovej frekvencie: počet
úderov za minútu. Prijatá norma je 60 až 100 úderov
za minútu.
4.Sleep monitor: Keď zaspíte, hodinky sa
automaticky prepnú na detekciu spánku. Počas
spánku inteligentné hodinky zaznamenávajú údaje,
ako je dĺžka a kvalita spánku a počet prebudení
počas noci. Údaje sa odošlú do aplikácie. Monitor
spánku funguje od 22:00.

8. Nastavenia:
8.1 Nastavenia Bluetooth 
8.2 Hodiny - nastavenie synchronizácie po pripojení
alebo manuálne nastavenie času a dátumu.
8.3 Zvuky - možnosť výberu zvonenia:
- Alarm
- volanie
- oznámenie
8.4 Hlasitosť - možnosť nastavenia hlasitosti
oznámení, prichádzajúcich hovorov.
8.5.Nastavenia displeja - jas 
(5 úrovní), čas aktívnej obrazovky po prebudení (od 5
do 60 sekúnd)
8.6 Obnovenie - možnosť obnovenia továrenských
nastavení
8.7 Informácie o zariadení
 

9. Vzdialená hudba: pomocou hodiniek môžete
na diaľku ovládať hudbu prehrávanú v telefóne. 
10. Vzdialený fotoaparát: pomocou hodiniek
môžete na diaľku ovládať fotoaparát telefónu.
11. Pohyb zápästia (Motion):
- Otáčaním zápästia stlmíte prichádzajúci hovor.
-Vypnutie budíka otočením zápästia
- prebudenie obrazovky pohybom zápästia -
prijatie hovoru pohybom zápästia
- prijať hovor pohybom zápästia
12. Hovory: po spárovaní s telefónom!
Inteligentné hodinky umožňujú uskutočňovať a
prijímať hovory. Inteligentné hodinky musia byť
spárované v nastaveniach Bluetooth. 
13.1 Kontakty: po úspešnom pripojení sa na
hodinkách zobrazia kontakty uložené na SIM karte.
13.2 Klávesnica: môžete zadať číslo kontaktu a
uskutočniť hovor.


