
  1.Android 5.0 oraz nowsze 

 2. iOS 9.0 oraz  nowsze

I.Wymagania systemowe 2.1 Pulsometr - pomiar tętna: ilość uderzeń
mięśnia sercowego na 1 minutę. Przyjętą normą
jest granica od 60 do 100 uderzeń na minutę.
3. Monitor snu
Kiedy zasypiasz zegarek automatycznie przełącza
się na wykrywanie snu. Smartwatch podczas snu
notuje takie dane jak: długość oraz jakość snu, a
także ilość przebudzeń w ciągu nocy. Dane
przesyłane są do aplikacji. Monitor snu działa od
godziny 22.
4. Kalendarz - należy wejść w funkcję, aby
wyświetlić datę, naciśnięcie ikony kalendarza
wyświetla bieżący miesiąc.
5. Stoper - po wybraniu funkcji odmierzamy czas,
można wstrzymać lub skasować wynik.
6. Kalkulator - funkcja pozwala wykonywać
obliczenia.
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II. Aplikacja - MActive

1. Metody pobierania aplikacji
 
1.1 Zeskanuj kod QR i zainstaluj aplikację 

*Należy zaakceptować
wszystkie autoryzacje i zgody,
w przeciwnym razie nie
wszystkie funkcje będą
dostępne.

1.2. Pobierz i zainstaluj aplikację MActive ze 
Sklepu Play (Android) lub App Store (iOS).

III. Bluetooth; Czas i godzina
Włącz Bluetooth w telefonie i przejdź do
zainstalowanej aplikacji. Z poziomu aplikacji
wyszukaj zegarek i połącz go z telefonem. Czas i
data zostaną automatycznie zaktualizowane po
pomyślnym połączeniu smartwatcha z aplikacją. 

IV. Ładowanie
Ten produkt wykorzystuje ładowanie indukcyjne.
Podłącz ładowarkę do wejścia USB. Umieść
zegarek na płytce ładującej. Ładowanie zacznie
się automatycznie, a na ekranie pojawi się ikonka
ładowania. Pełne ładowanie trwa zwykle 2-2,5
godziny.

V.Użytkowanie
Dolny przycisk - włączanie/wyłączanie
smartwatcha po dłuższym naciśnięciu oraz
powrót do głównego menu
Górny przycisk - naciśnięcie - wejście w
wybraną funkcję, pokrętło - przesuwanie menu
 Przesuń w dół - ustawienia, poziom
naładowania,  itp.
Przesuń w lewo - informacje o krokach,
spalonych kaloriach, pokonanym dystansie,
pomiar tętna, analiza snu oraz tryby sportowe
 Przesuń w prawo - przejście do głównego
menu
Zmiana tarczy - należy przytrzymać kilka
sekund ekran główny lub przesuwać pokrętłem,
aby zmienić wygląd ekranu głównego
Smartwatch wyposażony został w ekran
dotykowy za pomocą którego również
możemy sterować zegarkiem. 
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VI.Powiadomienia
1.Połączenia: zegarek zacznie dzwonić. Na
ekranie głównym pojawi się numer dzwoniącego
lub zapisany kontakt.
2.Wiadomości/Powiadomienia: zegarek
zacznie wibrować, a na ekranie głównym pokaże
się treść wiadomości. Aby otrzymywać
powiadomienia z poszczególnych aplikacji należy
wyrazić zgodę w aplikacji. 

3.Alarm:  ustawiamy w zegarku, zacznie
wibrować, dzwonić lub dzwonić z wibracją. 5
dzwonków do wyboru. Można ustawić  do 5
alarmów. 
4.Powiadomienie o bezruchu: ustawiamy w
zegarku, zacznie wibrować powiadamiając, że za
dużo czasu spędzamy w spoczynku. 

5.Powiadomienie o osiągniętym celu: zegarek
zacznie wibrować powiadamiając, że dzisiejszy cel
został osiągnięty. Cele ustawiamy z poziomu
aplikacji. 

VII. Menu 
1.Dzienna statystyka: informuje nas o ilości
przebytych kroków, spalonych kaloriach oraz
pokonanym dystansie. Zegarek automatycznie
przelicza dane funkcje. Informacje przesyłane są
również do aplikacji. Licznik zostanie zresetowany o
godz. 24:00. 

2.Funkcje zdrowotne -  aby wykonać pomiar
należy wejść wybraną funkcję. Po udanym pomiarze
wynik wyświetli się na ekranie smartwatcha. Historia
pomiarów zostaje zachowana w aplikacji.

7. Ustawienia - 
7.1 Ustawienia bluetooth 
7.2 Zegar - ustawienie synchronizacji po
połączeniu lub ręczne ustawianie godziny oraz
daty.
7.3.Dźwięki - możliwość wyboru dzwonka:
- alarmu
- połączenia
- powiadomień
7.4 Głośność - możliwość ustawienia głośności
powiadomień, połączeń przychodzących.
7.5. Ustawienia wyświetlacza - jasność 
( 5 poziomów), czas aktywnego ekranu po
wybudzeniu ( od 5 do 60 sekund)
7.6 Reset - możliwość przywrócenia ustawień
fabrycznych
7.7 Informacje o urządzeniu
 

8. Zdalna muzyka - za pomocą zegarka możemy
zdalnie sterować muzyką odtwarzaną w telefonie. 
9. Zdalny aparat - za pomocą zegarka możemy
zdalnie sterować aparatem telefonu.
10. Ruch nadgarstka (Motion):
- wyciszenie połączenia przychodzącego poprzez
odwrócenie nadgarstka
-wyciszenie alarmu poprzez odwrócenie nadgarstka
- wybudzenie ekranu poprzez ruch nadgarstka
- odebranie połączenia poprzez potrząśnięciem
nadgarstkiem
11. Połączenia: po sparowaniu z telefonem!
Smartwatch daje możliwość wykonywania oraz
odbierania połączeń. Smartwatch należy połączyć w
ustawieniach Bluetooth. 
11.1 Kontakty - po pomyślnym połączeniu kontakty
zapisane na karcie SIM będą widoczne na zegarku.
11.2. Klawiatura - możliwość wpisania numeru
kontaktowego i wykonanie połączenia.

1.Wodoszczelność IP68
2. Pojemność baterii 330mAh
3. Bluetooth 4.0
4. Czas ładowania 2 -2,5 godziny
5. Zawartość opakowania: smartwtach Watchmark
Wear3, przewód ładujący, instrukcja obsługi

Gwarancja
Gwarancja wynosi 12 miesięcy i obejmuje
mechanizm oraz wady produkcyjne.Gwarancja
nie obejmuje:
okresu przydatności baterii, wskazówek oraz
tarczy; normalnego zużycia eksploatacyjnego i
starzenia (np. zarysowań na szkiełku, zmian
koloru, itp);uszkodzeń którejkolwiek części
zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania,
zaniedbania, wypadków ;użytkowania
niegodnego z przeznaczeniem oraz
nieprzestrzegania instrukcji obsługi;produktu, na
którym dokonywane były operacje przez osoby
nieuprawnione (np. w związku z wymianą baterii,
obsługą lub naprawami).

Ważne
Przed rozpoczęciem użytkowania należy
uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii,
ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w
otrzymanym zestawie z
urządzeniem.Producent ani dystrybutor nie
bierze odpowiedzialności za użytkowanie
akcesoriów innych firm.
Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia
należy je ładować nie krócej niż 2 godziny.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści
niniejszej instrukcji.

12. Tryby sportowe - do wyboru mamy 12
trybów sportowych:  
- bieganie 
- chodzenie 
- jazda na rowerze
- wspinaczka 
- tenis stołowy
- badminton
- koszykówka
- skakanie na skakance
- pływanie
- tenis ziemny
- joga
- podnoszenie ciężarów
Podczas treningu smartwatch zbiera najważniejsze
dane, m.in. czas trwania treningu, ilość spalonych
kalorii, pokonany dystans oraz inne, w zależności
od wybranego trybu.
 



1.Android 5.0 und höher 

2. iOS 9.0 und höher

Dieses Produkt verwendet induktives Laden.
Verbinden Sie das Ladegerät mit dem USB-
Eingang. Legen Sie die Uhr auf die Ladeplatte.
Der Ladevorgang wird automatisch gestarten und
ein Ladesymbol wird auf dem Bildschirm
angezeigt. Volle Aufladung dauert 2-2,5 Stunden

7. Einstellungen- 
7.1 Bluetooth-Einstellungen
7.2 Uhr - stellen Sie die Synchronisierung nach der
Verbindung ein oder stellen Sie Uhrzeit und Datum
manuell ein.
7.3.Geräusche - die Möglichkeit, einen Klingelton
auszuwählen:
- Alarm
- Verbindungen
- Benachrichtigungen
7.4 Volumen - die Möglichkeit, die Lautstärke von
Benachrichtigungen und eingehenden Anrufen
einzustellen.
7.5. Bildschirmeinstellungen - 
Helligkeit
(5 Stufen), aktive Bildschirmzeit nach dem
Einschalten (von 5 bis 60 Sekunden)
7.6 Zurücksetzen- Möglichkeit zum Wiederherstellen
der Werkseinstellungen
7.7 Geräteinformation

Wichtig 
Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der
Verwendung sorgfältig durch. Es wird
empfohlen, nur den Original-Akku, das
Ladegerät und das Zubehör zu verwenden, die
im Set mit dem Gerät enthalten sind.Der
Hersteller oder Händler ist nicht verantwortlich
für die Verwendung von Fremdzubehör.
Vor dem ersten Gebrauch sollte das Gerät
mindestens 2 Stunden aufgeladen werden.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor,
den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern. 

Garantie
Die Garantie beträgt 12 Monate und deckt den
Mechanismus und die Herstellungsfehler ab.Die
Garantie erstreckt sich nicht auf:
die Nutzungsdauer von Batterie, Zeigern und
Zifferblatt; normale Abnutzung und Alterung (z. B.
Kratzer auf dem Glas, Farbveränderungen usw.);
Beschädigung eines Teils der Uhr durch
unsachgemäßen Gebrauch, Nachlässigkeit, Unfälle;
Missbrauch und Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung; Produkt auf welche
Tätigkeiten von Unbefugten durchgeführt wurden
(z. B. im Zusammenhang mit Batteriewechsel,
Wartung oder Reparatur). 

  

I.System Anforderungen  

II. APP  - MActive

1. Die Methode zum Herunterladen der APP
 
1.1 Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen

1.2. Suchen Sie MActive in Android Store oder
APP Store, um es herunterzuladen und zu
installieren. 

* Alle Berechtigungen und
Freigaben müssen akzeptiert
werden, sonst stehen nicht

alle Funktionen zur Verfügung. 

III. Bluetooth; Zeit und Datum

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und
fuhren Sie die installierte Anwendung aus.Suchen
Sie in der Anwendung  nach der Smartwatch und
verbinden Sie sie mit dem Telefon. Zeit und
Datum wird automatisch aktualisiert  nachdem
die Smartwatch erfolgreich mit der App
verbunden wurde. 

IV. Akku laden

V. Die Nutzung
Untere Taste - anschalten/ausschalten
smartwatch nach langem drücken und zurück
zum Hauptmenü
Oberer Taste - drücken - Eingabe der
ausgewählten Funktion, Knopf - durch das Menü
scrollen
 Bewegung hinunter - Einstellungen,
Ladezustand,  etc
Bewegung nach links- Informationen über
Schritten, Kalorien verbrannt, zurückgelegte
Strecke, Herzfrequenzmessung, Schlafanalyse
und Sportmodi
 Bewegung nach rechts - zurück zum
Hauptmenü
Das Zifferblatt ändern -Halten Sie den
Startbildschirm einige Sekunden lang gedrückt
oder verlegen den Knopf um das Aussehen des
Startbildschirms zu ändern.
Die Smartwatch ist mit einem Touchscreen 
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VI.Benachrichtigungen
 1.Verbindungen: die Uhr beginnt zu klingeln. Die

Nummer oder der gespeicherte Kontakt des
Anrufers wird auf dem Startbildschirm angezeigt.
2.Nachrichten / Benachrichtigungen: zDie
Uhr vibriert und der Nachrichteninhalt wird auf
dem Startbildschirm angezeigt. Um
Benachrichtigungen aus einzelnen Bewerbungen
zu erhalten, müssen Sie in der Bewerbung
zustimmen. 

3.Alarm:  wir stellen es auf die Uhr, fängt an zu
vibrieren, Klingeln oder Klingeln mit Vibration. 5
Klingeltöne zur Auswahl . Es können bis zu 5
Alarme eingestellt werden.
4.Sitzende Benachrichtigung: wir stellen es auf
die Uhr, vibriert, um Sie darauf hinzuweisen, dass
Sie zu viel Zeit in Ruhe verbringen.

5.Benachrichtigung über das erreichte Ziel: Die
Uhr vibriert, um Sie darüber zu informieren, dass
das heutige Ziel erreicht wurde.Wir setzen Ziele auf
der Anwendungsebene.

VII. Menü
1.Tägliche Statistiken: informiert uns über die
Anzahl der Schritte, Kalorienverbrauch und
zurückgelegte Strecke. Die Uhr berechnet die
Funktionen automatisch neu. Informationen
werden auch an die Anwendung gesendet.Der
Zähler wird zurückgesetzt um 24:00.

2.Gesundheitsfunktionen  -  Um eine Messung
durchzuführen, geben Sie die ausgewählte
Funktion ein . Nach erfolgreicher Messung wird das
Ergebnis auf dem Smartwatch-Bildschirm
angezeigt. Die Messhistorie wird in der App
gespeichert.

2.1 Herzfrequenz-Messgerät  -  die Anzahl der
Schläge des Herzmuskels für 1 Minute . Die
akzeptierte Norm ist die Grenze von 60 bis 100
Schlägen pro Minute. 
3. Schlafmonitor- Beim Einschlafen schaltet die
Uhr automatisch auf Schlaferkennung. Die
Smartwatch zeichnet während des Schlafs Daten auf
wie: die Länge und Qualität des Schlafs sowie die
Anzahl der Aufwachvorgänge während der Nacht. 
 Die Daten werden an die Anwendung gesendet. Der
Schlafmonitor funktioniert ab 22 Uhr.
4. Kalender- Rufen Sie die Funktion auf, um das
Datum anzuzeigen, durch Drücken des
Kalendersymbols wird der aktuelle Monat angezeigt.
5. Stoppuhr  - Nach Auswahl der Funktion messen
wir die Zeit, Sie können das Ergebnis pausieren oder
löschen.
6. Taschenrechner  - Mit der Funktion können Sie
Berechnungen durchführen. 

8. Fernmusik - Mit der Uhr können wir die auf dem
Telefon abgespielte Musik fernsteuern.  
9. Remote-Kamera - Mit der Uhr können wir die
Kamera des Telefons fernsteuern. 
10. Handgelenkbewegung (Bewegung) :
- Schalten Sie einen eingehenden Anruf stumm,
indem Sie Ihr Handgelenk umdrehen 
-den Wecker stummschalten, indem du dein
Handgelenk drehst 
- wecken Sie den Bildschirm auf, indem Sie Ihr
Handgelenk bewegen 
- Beantworte einen Anruf, indem du dein
Handgelenk schüttelst 
11. Verbindungen: wenn mit Ihrem Telefon
gekoppelt!- Mit der Smartwatch können Sie Anrufe
tätigen und empfangen. Die Smartwatch muss in
den Bluetooth-Einstellungen verbunden sein.
11.1 Kontakte - Nach erfolgreicher Verbindung sind
die auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf
der Uhr sichtbar. 

ausgestattet, mit dem wir die Uhr auch steuern
können.  

11.2. Klaviatur  - die Möglichkeit, eine
Kontaktnummer einzugeben und einen Anruf zu
tätigen. 

12. Sportmodi- Wir können aus 12 Sportmodi
wählen:
- Laufen
- gehen 
- Radfahren
- klettern 
- Tischtennis 
- Badminton 
- Basketball 
- auf einem Springseil springen 
- Schwimmen
- Tennis 
- Yoga 
- Gewichtheben 
Während des Trainings sammelt die Smartwatch
die wichtigsten Daten, darunter Trainingsdauer, 
 

Kalorienverbrauch, zurückgelegte Strecke und
andere, je nach gewähltem Modus. 

1.IP68 wasserdicht 
2. Akkukapazität 330mAh 
3. Bluetooth 4.0
4. Ladezeit 2 -2,5 Stunden 
5. Packungsinhalt: Watchmark Wear3 Smartwatches,
Ladekabel, Bedienungsanleitung 
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