Ръководство за употреба на
Watch 6

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт!
За да получите цялостна представа за използването на това устройство и да се
запознаете с всички функции и начин на работа, първо прочетете това ръководство.
Функциите в ръководството за употреба може в малка степен да се различават от
действително доставения продукт. Моля, считайте крайния продукт за стандарт.
Грешките и несъответствията в това ръководство ще бъдат своевременно
актуализирани с най-новите продукти. Ако има актуализации, това ръководство може да
бъде променено без предизвестие. Нашата компания си запазва правото на
окончателно тълкуване.
Забележка: Продуктът е водоустойчив в съответствие със стандарта за защита IP68.
Можете да го носите, докато миете ръцете си, плувате (устойчив на потапяне до
максимум 1,5 м дълбочина за тридесет минути), в дъждовно време и т.н.
Не го носете в горещ душ/баня или сауна, защото изпаренията могат да проникнат в
часовника. Външните компоненти могат да се повредят. Не потапяйте часовника в
солена вода. Не го носете, когато използвате топла вода с температура над 30 °C.
※ Ръководство за работа
Бутон за включване/изключване: Натиснете продължително превключвателя за
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ на часовника; натиснете за кратко за връщане в режим на
готовност. Задръжте за 10 секунди, за да рестартирате устройството.
Инструкции за докосване: Плъзнете наляво, за да влезете в главното меню; докоснете
иконата, за да влезете в дадена функция; плъзнете надясно, за да се върнете; плъзнете
наляво, за да влезете в следващото ниво на функцията.
Превключване на циферблата: Натиснете продължително циферблата и плъзнете
надясно или наляво, за да изберете друг циферблат.

Инструкция за зареждане: Този продукт може да се зарежда чрез магнитен адаптер.
Поставете го върху точката за зареждане на гърба на устройството, където ще остане на
място. Той ще се зареди автоматично.

Часовникът поддържа USB за компютър или стандартно зарядно устройство 5V.
Необходими са 70 минути за пълното зареждане на устройството.
Внимание: Не свързвайте едновременно магнитния кабел за зареждане с проводим
материал, защото това може да доведе до късо съединение.

Смяна на каишката на часовника: Издърпайте напред с едната ръка и едновременно
натиснете напред с другата. Каишката на часовника може лесно да се свали.
За да свържете часовника с телефон, първо изтеглете приложението „M Active“ на
телефона си, като използвате следните методи:
1) Телефон с Android/iOS: Сканирайте следния QR код в браузър или с друг
скенер, за да изтеглите приложението „M Active“.

2) Телефон с Android: Потърсете и изтеглете приложението „M Active“ от Google
Play.

Телефон с iOS: Потърсете и изтеглете приложението „M Active“ от App Store.

След като изтеглите приложението, по време на първия процес на инсталиране ще има
различни напомняния за разрешения. Моля, щракнете, за да позволите всички тях.
Часовникът и мобилният телефон трябва да бъдат свързани два пъти като Bluetooth 3.0
и 4.0, за да получите достъп до всички функции. Ако операционната система Android
ограничава приложения, които работят във фонов режим, приложението няма да работи
правилно. За да осигурите стабилна връзка, трябва да настроите „M Active“ като
приложение, което никога не влиза в режим на сън. Например в телефоните на Samsung
„M Active“ трябва да бъде добавено в белия списък на батерията.
Bluetooth 4.0 връзка: След инсталиране включете Bluetooth на смартфона и стартирайте
приложението „M Active“. След това потвърдете известията, активирайте местоположението
и дайте всички разрешения. Докоснете „Device“ (Устройство) – „Add Device“ (Добавяне на
устройство), след което потърсете устройството „Watch6“ и докоснете „Connect“ (Свързване).
Някои телефони с Android трябва да имат включен GPS, за да се свържат.

Bluetooth 3.0 връзка: На часовника изберете и включете Bluetooth и започнете да
търсите Bluetooth устройства. Докоснете името на смартфона си в списъка и потвърдете
връзката на смартфона си. След това сте се свързали успешно.
Само когато са свързани Bluetooth 3.0 и 4.0, часовникът е напълно функционален.
Плъзнете пръст надолу по часовника, за да видите иконата на Bluetooth - синият цвят в
горната част означава, че е свързан Bluetooth 4.0, зеленият цвят в долната част
означава, че е свързан Bluetooth 3.0. Когато иконата е жълта, това означава, че са
свързани Bluetooth 3.0 и 4.0.
Как да настроите известията: В „Settings“ (Настройки) – „App Management“ (Управление
на приложенията) на телефона, намерете „M Active“-permissions management
(Управление на разрешенията на „M Active“) и позволете всички опции.
Изберете „Notifications“ (Известия) - намерете „M Active“ и задайте всички настройки на
„позволяване“. Изберете „M Active“ - „Application push“ (Принудително изпращане на
приложение) и задайте всички настройки на „позволяване“. На телефона си се уверете,
че сте позволили известията в приложения, като WhatsApp, Facebook, Имейл - те ще се
появят в центъра за известия на телефона.
Какво да правя, ако не получавам известия?
1. На първо място функцията за известия на часовника е само за синхронизиране на
функцията за известия на телефона, като например входяща електронна поща,
WhatsApp, напомняне за имейли на WeChat. Ако телефонът ви не е получил известието,
часовникът също няма да го получи. За да настроите известията в телефона, намерете
съответното приложение и позволете известията.
2. Поради липсата на единство на Bluetooth протокола на различните марки мобилни
телефони понякога Bluetooth връзката между мобилния телефон и часовника не е стабилна.
Можете да изключите Bluetooth на мобилния телефон и да го свържете отново или да
възстановите фабричните настройки на часовника.

3. Изтрийте приложението „M Active“ и го изтеглете отново. Имайте предвид, че всички
разрешения трябва да бъдат позволени по време на процеса на инсталиране, след
което часовникът трябва да бъде свързан отново.
Основни функции:
Обаждания:
Набиране: Разговорите се осъществяват посредством Bluetooth, като говорите в
говорителя на часовника.
Телефонен указател: Синхронизират се всички контакти в смартфона, максимумът е 100
контакта.
Регистър на повикванията: Синхронизира се цялата история на обажданията в
смартфона.

SMS: Синхронизират се максимум 10 съобщения от смартфона (все още няма
поддръжка за телефони с iOS). Известия: Синхронизират се всички известия на
телефона, като например от Facebook, WhatsApp, SMS, имейл и др. Ако искате да
показвате известията със съдържание, трябва да настроите функцията за известия във
Facebook и WhatsApp на телефона, за да позволите показването на подробностите.
Часовникът ще вибрира за входящи повиквания и съобщения.
Bluetooth: Търсене на устройства за свързване и изключване.
Крачкомер: Запис на направените през деня крачки, изгорените калории и изминатото
разстояние. Всеки ден в полунощ всички данни ще се записват автоматично и ще се
нулират. Плъзнете нагоре за проверка на опциите - състояние, настройки за включване
и изключване, история (можете да проверите данните за последните 7 дни), цел и
задаване на цел за крачки на ден. Въведете всичката си лична информация, като пол,
височина, тегло и т.н., за по-точно измерване на данните за крачки.

Проследяване на съня: Устройството автоматично включва проследяването на съня от
21 до 9 ч. Записват се продължителността и качеството на съня, като така може да ви
помогне да си починете по-добре и да подобрите качеството на съня си. Плъзнете
нагоре, за да влезете в опциите - състояние, включване и изключване; история,
проверка на дълбокия и лекия сън; инструкции.
Монитор на сърдечния ритъм: Носете часовника плътно прилепнал на китката си, като
най-добрата позиция е горната част на китката. След няколко секунди ще се покажат
данните за сърдечния ритъм в реално време. Плъзнете менюто надолу, за да видите
историята, режимите (включително еднократно измерване и непрекъснато измерване) и
инструкциите. Най-общо казано, нормалната стойност е 60-90 удара/мин.
ЕКГ: Благодарение на оптично разпознаване на сърдечния ритъм и ЕКГ технологията,
часовникът ще покаже данни за около 30 секунди. След измерването ще се появи
съобщението „To APP“ (В приложение), което означава, че ЕКГ данните ще бъдат
записани в приложението „M Active“ на телефона.
Кръвно налягане: Докоснете за влизане и начало на измерването. Отпуснете ръката си
надолу, като резултатът ще се появи след около 1 минута.
Термометър: Телесната температура ще бъде измерена веднага, след като влезете
във функцията. Нормалната телесна температура е 35,9-37,0 градуса. Телесната
температура е различна по различно време на денонощието. Максималната
температурна разлика надхвърля 1 градус. Ако тя надвишава 37,3 градуса, се счита за
субфебрилна температура.
Седнало положение: Можете да настроите аларма, която да ви напомня да станете и
да си починете, след дълго време в седнало положение.
Защита против кражба: Докоснете „find phone“ (намери телефон) и свързаният
телефон ще започне да звъни. След като намерите телефона, докоснете „end“ (край) на
телефона, за да спрете алармата. Функцията работи на часовника и на приложението.
Аларма: Можете да зададете максимум 5 аларми, като продължителното натискане
отхвърля алармата.
Хронометър: За еднократно измерване докоснете лявата икона, за да стартирате
хронометъра. Докоснете отново за пауза и пуснете отново за общо време.
Общи настройки:
Настройка на Bluetooth: Включване/изключване на Bluetooth на часовника.
Часовник: Външен вид на часовника - има различни циферблати, от които да избирате.
Времето ще бъде синхронизирано, след като се свържете с приложението „M Active“.
Екранът се включва при получаване на известие: Можете да настроите екрана на
часовника да се „събужда“ при получаване на съобщения, за да удължите живота на
батерията.
Дисплей: Задаване на време за включване на екрана и настройка на яркостта.
Звук: Можете да изберете профил на повикващия, различни мелодии за позвънявания и
известия.
Мерни единици: Задаване на метрична или имперска система за мерни единици.

Нулиране: Възстановяване на фабричните настройки на устройството.
Езици: Автоматична синхронизация е зададена по подразбиране, като езика ще се
синхронизира с езика на телефона. Позволява ви ръчно да изберете предпочитания от
вас език.
Управление на устройството с жестове с ръка: Превъртане за заглушаване на
повикване. Превъртане за изключване на звука на алармата. Жестикулиране за
събуждане (екранът се включва автоматично, след като вдигнете ръка). Разклащане за
отговор на повикване.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци на територията на
Европейския Съюз. За да намалите вредите за околната среда или човешкото здраве, причинени от
неправилното изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат
използвани отново. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системата за връщане и
събиране или се свържете с търговеца, от където е закупен продуктът. Търговецът може да се погрижи
за екологичното му рециклиране.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на
Европейската Комисия.

