
1.Waterproof v skladu z IP68
2.Battery zmogljivost 330mAh
3.Bluetooth 4.0
4.Charging čas 2 - 2,5 ure
5.Vsebina paketa: pametna ura Watchmark Wear3,
polnilni kabel, uporabniški priročnik

Garancija
Garancija traja 24 mesecev in krije napake pri gibanju
in izdelavi.Garancija ne krije:
življenjska doba baterije, ročic in številčnice; običajna
obraba zaradi uporabe in staranja (npr. praske na
steklu, razbarvanje itd.);poškodbe katerega koli dela
ure zaradi napačne uporabe, zanemarjanja, nesreče
;nepravilna uporaba in neupoštevanje navodil za
uporabo;izdelek, na katerem so posege opravile
nepooblaščene osebe (npr. v zvezi z zamenjavo
baterije, vzdrževanjem ali popravilom).

Pomembno
Pred uporabo natančno preberite celotna navodila za
uporabo. Priporočamo uporabo samo originalne
baterije, polnilnika in dodatne opreme, priložene
napravi.Proizvajalec in distributer ne odgovarjata za
uporabo dodatne opreme drugih proizvajalcev.
Pred prvo uporabo napravo polnite vsaj 2 uri.
Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine
tega priročnika.

14. Športni načini: na voljo je 12 športnih načinov:  
- Tek 
- hoja 
- kolesarjenje
- plezanje 
- namizni tenis
- badminton
- košarka
- preskakovanje
- plavanje
- tenis
- joga
- dvigovanje uteži
Med vadbo pametna ura zbira ključne podatke, kot
so dolžina vadbe, porabljene kalorije, prevožena
razdalja in še več, odvisno od izbranega načina.
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Navodila za uporabo

  1.Android 5.0 in novejši 

 2. iOS 9.0 in novejši

I.Sistemske zahteve 

5. Koledar: vnesite funkcijo za prikaz datuma, pritisnite
ikono koledarja za prikaz trenutnega meseca.
6. Štoparica: po izbiri funkcije boste izmerili čas,
rezultat lahko prekinete ali izbrišete. 
7. Kalkulator: ta funkcija omogoča izvajanje izračunov.

II. Aplikacije - MActive

1. Metode prenosa aplikacij
 
1.1 Skenirajte kodo QR in namestite aplikacijo 

*Vsa dovoljenja in odobritve je
treba sprejeti, sicer vse funkcije ne
bodo na voljo.

1.2 Prenesite in namestite aplikacijo MActive iz
Google Play (Android) ali App Store (iOS).

III. Bluetooth; čas in datum
 Vklopite funkcijo Bluetooth v telefonu in odprite

nameščeno aplikacijo. V aplikaciji poiščite svojo uro in
jo povežite s telefonom. Čas in datum se samodejno
posodobita, ko je pametna ura uspešno povezana z
aplikacijo. 

IV. Pridobivanje
Ta izdelek uporablja induktivno polnjenje.
Polnilec priključite na vhod USB. Postavite uro na
polnilno ploščo. Polnjenje se bo začelo samodejno in
na zaslonu se bo pojavila ikona za polnjenje. Polno
polnjenje običajno traja 2-2,5 ure.

V.Aplikacija
Spodnji gumb  - ob dolgotrajnem pritisku
vklopi/izklopi pametno uro in se vrne v glavni
meni.
Zgornji gumb - pritisnite - vstopite v izbrano
funkcijo, gumb - premikanje po meniju
 Pomaknite se navzdol - nastavitve, stopnja
napolnjenosti itd.
Podrsnite levo - za informacije o korakih,
porabljenih kalorijah, prevoženi razdalji, srčnem
utripu, analizi spanja in športnih načinih.
 Podrsnite desno - pojdite v glavni meni
Spreminjanje izbirnika - za nekaj sekund
pridržite glavni zaslon ali premaknite izbirnik, da
spremenite videz glavnega zaslona.
Pametna ura je opremljena z zaslonom na dotik,
ki ga lahko uporabljate tudi za upravljanje ure.
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VI.Obveščanje
1.Klicanje: ura začne zvoniti. Številka klicatelja ali
shranjeni stik se prikaže na začetnem zaslonu.

2. Sporočila/obvestila: ura bo vibrirala, vsebina
sporočila pa bo prikazana na začetnem zaslonu. Če
želite prejemati obvestila iz posameznih aplikacij,
morate v aplikaciji odobriti dovoljenje. 

3. Alarm: nastavite ga na uro, vibriral bo, zvonil ali
zvonil z vibriranjem. Izbirate lahko med 5 zvončki.
Nastavite lahko do 5 alarmov. 

4. Opozorilo o mirovanju: ko je nastavljeno, bo ura
vibrirala in vas opozorila, da preveč časa preživite v
mirovanju. 

5. Opozorilo o cilju: ura z vibriranjem sporoči, da ste
dosegli današnji cilj. V aplikaciji nastavite cilje. 

VII. Meni 
1.Dnevna statistika: obvešča vas o številu korakov,
porabljenih kalorijah in prevoženi razdalji. Ura
samodejno izračuna funkcije. Te informacije se prav
tako pošljejo v aplikacijo. Števec se ponastavi ob
24:00.
2.Zdravstvena funkcija: vnesite izbrano funkcijo za
izvajanje meritev. Po uspešni meritvi se rezultat
prikaže na zaslonu pametne ure. Zgodovina meritev je
shranjena v aplikaciji. 
3.Pulzometer: merjenje srčnega utripa: število
utripov na minuto. Sprejeta norma je 60 do 100
utripov na minuto.
4.Spremljanje spanja: ko zaspite, ura samodejno
preklopi na zaznavanje spanja. Pametna ura med
spanjem beleži podatke, kot so dolžina in kakovost
vašega spanca ter število nočnih prebujanj. Podatki se
pošljejo v aplikacijo. Monitor spanja deluje od 22:00
dalje.

8. Nastavitve:
8.1 Nastavitve Bluetooth 
8.2 Ura - nastavite sinhronizacijo ob priključitvi ali
ročno nastavite čas in datum.
8.3  Zvoki - možnost za izbiro melodije zvonjenja:
- Alarm
- Pokličite
- Obvestilo
8.4 Glasnost - možnost nastavitve glasnosti obvestil
in dohodnih klicev.
8.5.Nastavitve zaslona - svetlost 
(5 stopenj), čas aktivnega zaslona po zbujanju (od 5
do 60 sekund)
8.6 Ponastavitev - možnost za obnovitev tovarniških
nastavitev
8.7 Informacije o napravi 

9. Glasba na daljavo: z uro lahko na daljavo
upravljate glasbo, ki se predvaja v telefonu. 
10. Oddaljena kamera: z uro lahko na daljavo
upravljate kamero telefona.
11. Gibanje zapestja (Motion):
- Če želite utišati dohodni klic, zavrtite zapestje.
-Izklopite alarm z zasukom zapestja
- Prebudite zaslon s potegom zapestja -
Odgovorite na klic s potegom zapestja
- odgovorite na klic z enim samim gibom zapestja.
12. Klici: po seznanitvi s telefonom!
Pametna ura omogoča opravljanje in sprejemanje
klicev. Pametna ura mora biti seznanjena v
nastavitvah Bluetooth. 
13.1 Stiki: po uspešni povezavi se na uri prikažejo
stiki, shranjeni na kartici SIM.
13.2 Tipkovnica: vnesete lahko številko stika in
opravite klic.


