
1.Vattentät enligt IP68
2.Batterikapacitet 330mAh
3 Bluetooth 4.0
Laddningstid 2 -2,5 timmar
5.Paketets innehåll: smartwatch Watchmark Wear3,
laddkabel, användarmanual

Garanti

Garantin är 24 månader och täcker rörelse-
och tillverkningsfel.Garantin täcker inte:
batteriets livslängd, visare och urtavla; normalt
slitage orsakat av användning och åldrande
(t.ex. repor på glaset, färgförändringar etc.);
skador på någon del av klockan på grund av
felaktig användning, vårdslöshet,
olyckshändelse; felaktig användning och
underlåtenhet att följa bruksanvisningen; en
produkt som har utförts av obehöriga personer
(t.ex. i samband med batteribyte, underhåll
eller reparation).

Viktigt

Läs hela bruksanvisningen noggrant innan du
använder den. Vi rekommenderar att du endast
använder originalbatteri, laddare och tillbehör
som levereras med enheten.Tillverkaren och
distributören ansvarar inte för användning av
tillbehör från andra tillverkare.
Ladda enheten i minst 2 timmar innan du
använder den för första gången.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra
innehållet i denna handbok.

12. Sportlägen - 12 sportlägen att välja mellan:  
- Körning 
- vandring 
- cykling
- klättring 
- bordtennis
- badminton
- basketboll
- hoppa över
- simning
- tennis
- yoga
- tyngdlyftning
Under träningspasset samlar smartklockan in
viktiga data, inklusive träningslängd, förbrukade
kalorier, tillryggalagd sträcka och mer beroende
på vilket läge du väljer.
 www.watchmark.com
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Bruksanvisningar
 
 

  1.Android 5.0 och senare 

 2. iOS 9.0 och senare

I.Systemkrav 

3.Pulsometer - pulsmätning: antal slag per minut.
Den accepterade normen är 60-100 slag per minut.
4.Sömnmätare
När du somnar går klockan automatiskt över till
sömndetektering. Medan du sover registrerar
smartklockan data som längden och kvaliteten på
din sömn och hur många gånger du vaknar under
natten. Uppgifterna skickas till appen. Sömnvakten
fungerar från kl. 22.00.
5. Kalender - gå in i funktionen för att visa datum,
tryck på kalenderikonen för att visa den aktuella
månaden.
6. Stoppur - efter att ha valt funktionen du ska mäta
tiden, kan du pausa eller rensa resultatet.
7. Kalkylator - med den här funktionen kan du
utföra beräkningar.

II. Ansökningar - MActive

*Alla tillstånd och
godkännanden måste
godkännas, annars kommer
alla funktioner inte att vara
tillgängliga.

1.2 Ladda ner och installera MActive-appen från
webbplatsen 
Play Store (Android) eller App Store (iOS).

III. Bluetooth; tid och datum
 Slå på Bluetooth på telefonen och gå till den

installerade appen. Hitta din klocka i appen och
anslut den till telefonen. Tid och datum uppdateras
automatiskt när smartklockan har anslutit till appen. 

IV. Laddar
Den här produkten använder sig av induktiv
laddning. Anslut laddaren till USB-ingången.
Placera klockan på laddningsplattan. Laddningen
startar automatiskt och laddningsikonen visas på
skärmen. En full laddning tar vanligtvis 2-2,5
timmar.

V.Tillämpning
Bottenknapp - när du trycker på den längre tid
slår du på/av smartklockan och återgår till
huvudmenyn.
Översta knappen - tryck - går in i den valda
funktionen, ratten - förflyttar sig i menyn.
 Rulla nedåt - inställningar, laddningsnivå osv.
Svep till vänster för att få information om steg,
förbrukade kalorier, tillryggalagd sträcka,
hjärtfrekvens, sömnanalys och sportlägen.
 Svep till höger - gå till huvudmenyn
Ändra ratten - håll kvar huvudskärmen i några
sekunder eller flytta ratten för att ändra
utseendet på huvudskärmen.
Smartklockan är utrustad med en pekskärm som
du också kan använda för att styra klockan. 
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3.
4.

5.
6.

7.

VI.Meddelanden

1.Uppringning: klockan börjar ringa. Uppringarens
nummer eller den sparade kontakten visas på
startskärmen.

2.Meddelanden/notiser: klockan vibrerar och
innehållet i meddelandet visas på startskärmen. För
att få meddelanden från varje app måste du ge
tillstånd i appen. 

3.Alarm: Ställ in klockan, den vibrerar, ringer eller
ringer med vibrationer. Det finns 5 klockspel att välja
mellan. Upp till 5 larm kan ställas in. 
4.Idle alert: När klockan är inställd på den börjar
den vibrera och varnar dig om du spenderar för
mycket tid på att vila... 

5.Meddelande om uppnådda mål: klockan
vibrerar för att meddela att dagens mål har
uppnåtts. Sätta upp mål i appen. 

VII. Meny 
1.Daglig statistik: informerar dig om antalet steg,
förbrukade kalorier och tillryggalagd sträcka. Klockan
beräknar automatiskt funktionerna. Denna
information skickas också till appen. Räknaren
återställs till 24:00
2.Hälsofunktion - ange den valda funktionen för att
utföra mätningen. När mätningen har lyckats visas
resultatet på smartklockans display.
Mätningshistoriken lagras i appen. 

1. Sätt att ladda ner appen
1.1 Skanna QR-koden och installera appen 

8. Inställningar -  
8.1 Bluetooth-inställningar 
8.2 Klock - Ställ in synkronisering efter anslutning
eller ställ in tid och datum manuellt.
8.3 Ljud - möjlighet att välja en ringsignal:
- Larm
- samtal
- anmälan
8.4 Volym - alternativ för att ställa in volymen för
meddelanden och inkommande samtal.
8.5.Displayinställningar - ljusstyrka 
(5 nivåer), aktiv skärmtid efter uppvaknande (från
5 till 60 sekunder)
8.6 Återställning - alternativ för att återställa
fabriksinställningarna
8.7 Enhetsinformation
 

9. Fjärrstyrd musik - Använd klockan för att
fjärrstyra musiken som spelas på telefonen. 

10. Fjärrkamera - du kan använda klockan för att
fjärrstyra telefonens kamera.

11. Rörelse av handleden (Motion):
- Stäng av ett inkommande samtal genom att vrida
handleden.
-Stäng av larmet genom att vrida på handleden
- väcka skärmen med ett handledsgrepp - svara på
ett samtal med ett handledsgrepp
- svara på ett samtal med en handledsrörelse

12. Samtal: efter parning med telefonen!
Med smartklockan kan du ringa och ta emot
samtal. Smartklockan måste vara kopplad i
Bluetooth-inställningarna. 

13.1 Kontakter - efter en lyckad anslutning visas
de kontakter som finns lagrade på SIM-kortet på
klockan.

 13.2 Knappsats - du kan ange ett
kontaktnummer och ringa ett samtal.


