
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

WWW.WATCHMARK.COM



СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

Гледайте информация 4
Конфигурация на 
устройството
Съдържание на опаковката
Хардуерни изисквания
Зареждане на вашия 
часовник
Допълнителна информация

Jak nosić smartwatch? 7
Wymiana paska 8

Приложения и функции

Инсталиране на 
приложението

9

Функции на интелигентния 
часовник 10

Пулс
Тренировка на дишането
Вибрационен масаж
проследяване на съня
Известия/Съобщения
Хронометър
Метеорологично време
Спортни режими
Възстановяване на
фабричните настройки
Промяна на темата на
щита
Режим за пестене на
батерията

Час, дата
Педометър
Регулиране на яркостта
брояч на калории
Разстояние
Кръвно налягане
Насищане

11

5

6

12

13

14

15



Технически данни

Главна информация

20
Рекламация на продукта
Връщане на продукт

21

Замяна на продукта
22

Налични функции
в приложението

16

Автоматично следене на
пулса
Напомняне за движение
Напомняне за хидратация
Напомняне за входящо
повикване
Напомняне от социални
приложения
Режим Не безпокойте
Аларма
режим на напомняне
Управление на камерата
на телефона
Чести контакти
Функция G-сензор
Намерете телефона

17

18

19

23

СЪДЪРЖАНИЕ

Приложения и функции



Въведение

Информация за Watchmark Maverick
Умният часовник Maverick е комбинация от елегантна класика
и най-висококачествена технология. Всеки ден той ще ви
придава стил и ще се адаптира към всички ваши изисквания
благодарение на разширените функции. Винаги ще имате
директен достъп до известията на приложението, входящите
обаждания, текстовите съобщения, времето, множество
показатели за здравето и съня и др.

Конфигурация на устройството

Съдържание на опаковката

Смарт часовник (цветът и
материалът може да варират

в зависимост от избрания
цвят)

Каишка (цветът и
материалът може да

варират в зависимост от
избрания цвят)

Зарядно устройство (цветът
и материалът може да

варират в зависимост от
избрания модел)
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iOS 10.0 и по-нова версия
Android 4.4 и по-нова версия
Поддържан Bluetooth: 4.0

Хардуерни изисквания

Инструкции за зареждане

Този смарт часовник използва индуктивно (безжично)
зареждане. Свържете кабела за зареждане към USB входа и
поставете стойката за зареждане към контактите на гърба на
устройството. След като се свържете, зареждането ще
започне автоматично и иконата за зареждане ще се появи на
екрана. Пълното зареждане на батерията отнема около 2
часа. Не използвайте часовника, докато се зарежда.

Внимание: Не свързвайте кабела за магнитно зареждане
към 2 щифта едновременно с проводящ материал, тъй
като това може да причини късо съединение.

Android 4.4+ IOS 10.0+
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Моля, прочетете внимателно цялото ръководство с
инструкции, преди да използвате оборудването.
Препоръчително е да използвате само оригиналната
батерия, зарядно устройство и аксесоари, които са
приложени към устройството.
Производителят или дистрибуторът не носи отговорност за
използването на аксесоари на трети страни.

Функциите, които са представени в това ръководство, може
да се различават между моделите, тъй като ръководството
е общо описание на смарт часовниците. Някои модели
може да се различават от стандартните.

Заредете устройството поне 2 часа преди да го използвате
за първи път. Преди да използвате устройството, трябва да
изтеглите и инсталирате приложението и да приемете
всички съгласия, които смартфонът поиска. Ако това не е
изпълнено напълно, няма да са налични всички функции на
устройството. Смартфонът ще поиска достъп само до
функциите, които са необходими за правилното
функциониране на смарт часовника.

Компанията си запазва правото да променя съдържанието
на това ръководство.
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Как да носите смарт часовник?

Каишката за този модел часовник е с ширина 20 мм.
Сменяема е, можете да закупите допълнителни каишки в
различен цвят или от различен материал.

Нося часовник

Когато не тренирате, носете вашия смарт часовник като
обикновен часовник, един пръст над костта на китката.

За да се възползвате напълно от функцията за следене
на пулса по време на тренировка, опитайте да носите
устройството над китката (в рамките на 2 пръста над
костта на китката) за по-добър комфорт и стабилност.
Много упражнения, като колоездене или вдигане на
тежести, могат да накарат интелигентния часовник да се
премести чрез, например, огъване на китката. Ако
часовникът е по-ниско на костта на китката, измерванията
могат да бъдат прекъснати, поради което правилното
поставяне е толкова важно.
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Смяна на ремък

 Поставете единия край на каишката с телескопа във
вдлъбнатината на корпуса на часовника.
 От друга страна, плъзнете телескопа в центъра на
вдлъбнатината и го прикрепете към часовника.

Прикрепете оригиналната каишка към часовника, преди
да го използвате. Когато правите това, бъдете
изключително внимателни и внимавайте за ноктите си,
когато прикрепяте телескопите към часовника.

1.

2.

Поставяне на колана

Сваляне на ремъка

 Z jednej strony przyciśnij kółeczko na teleskopie i
delikatnie przesuń do środka.
 Następnie, pociągnij do góry, aż teleskop odepnie się od
zegarka.

1.

2.
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Приложения и функции

Инсталиране на приложението

Приложението за модела смарт часовник Maverick е
"WearPro". Приложението трябва да бъде изтеглено от
Google Play / App Store или чрез QR кода по-долу.

След като инсталирате приложението, включете Bluetooth на
телефона си и отидете на приложението. Създайте акаунт
или влезте анонимно. Попълнете данните и разрешете
достъп. За правилната работа на приложението е
необходимо да изразите всички съгласия, които
приложението иска. За да свържете часовника си, щракнете
върху „Устройства“ в долния ъгъл и след това върху
„Сдвояване на устройства“. Телефонът ще търси устройства
и ще избере подходящия модел (Smart watch). Смарт
часовникът може да бъде свързан и чрез QR код.
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Функции на интелигентния часовник

Час, дата, ден от седмицата

Педометър

4-степенна настройка на яркостта

Брояч на изгорени калории*

Изминато разстояние

Дисплеят показва часа, датата и деня от седмицата.
Данните се показват на главния екран на часовника.

Брои стъпките, направени в даден ден (данните се нулират
всеки ден от 00:00). Броят на предприетите стъпки може да
се види в приложението или в първия раздел от дясната
страна на главния екран.

Регулирането на яркостта на четири нива помага да
защитите очите си от твърде ярък екран през нощта и
пести батериите на часовника. Можете да намерите тази
функция в падащото меню от главния екран и да изберете
подходящата яркост на дисплея.

Изчислява броя на изгорените калории за даден ден.
Данните за изгорените калории можете да намерите в
първия раздел вдясно на главния екран в приложението.

Информация за изминатото разстояние през деня.
Изминатото разстояние е в първия раздел от дясната
страна на главния екран.
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Функции на интелигентния часовник

Кръвно налягане (BP)*

Наситеност (BO)*

Кръвното налягане е силата, упражнявана от кръвта върху
стените на артериите по време на свиването и отпускането на
сърдечния мускул. Приетата норма за систолно налягане е
120 mm Hg, а за диастолично налягане 80 mm Hg.
В часовника функцията за измерване на кръвното налягане е
в изтеглящото се меню от долната част на основния екран под
името АН.

Функцията информира за нивото на оксигенация на кръвта.
Като норма резултатът трябва да бъде между 95 и 100%.
Когато нивата на кислород спаднат, това може да бъде опасно
за нашето здраве.
В часовника функцията за измерване на оксигенацията на
кръвта е в долното меню от главния екран под името BO.
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Функции на интелигентния часовник

Сърдечен ритъм (HR)*

Тренировка на дишането

Вибрационен масаж

Сърдечен ритъм или пулс: това е броят удари на
сърдечния мускул за 1 минута. Приетата норма е границата
от 60 до 100 удара в минута. При повишен пулс говорим за
тахикардия, а при нисък – за брадикардия. И двете
състояния могат да бъдат опасни за нашето здраве.
В часовника функцията за измерване на пулса се намира в
изтеглящото се меню от долната част на главния екран под
името HR.

Помага да се отпуснете и да се успокоите. Има три
дихателни скорости, от които можете да избирате: бавно,
средно и бързо и продължителност на тренировката: 1, 2
или 3 минути. В часовника функцията за тренировка на
дишането се намира в менюто, което се плъзга от долната
част на главния екран.

Успокоява напрегнатите мускули и релаксира. В часовника
функцията за масаж е в менюто, което се плъзга от
долната част на главния екран.

*Nie należy podejmować decyzji zdrowotnych wyłącznie na podstawie wyników badań ze smartwatcha. Aby pomiary były
dokładne użytkownicy powinni mierzyć funkcje zdrowotne w stanie spoczynku tak jak przy użyciu tradycyjnych urządzeń

medycznych i powstrzymać się od pomiaru podczas wysiłku fizycznego, palenia tytoniu lub spożywania alkoholu. Smartwatch
nie jest urządzeniem medycznym, a wyniki pomiarów mają charakter poglądowy.



Функции на интелигентния часовник

проследяване на съня*

Известия/Съобщения

Функция, която помага при анализа на човешкия сън.
Часовникът показва броя на часовете сън и фазите на
съня, в които разграничаваме разделението на плитък и
дълбок сън.
В часовника функцията за наблюдение на съня се намира в
менюто, което се плъзга от долната част на главния екран.

След като свържете часовника към телефона чрез
приложението и разрешите съответните съгласия,
часовникът ще показва входящи известия за съобщения и
социални мрежи. За да се показват известия, тази функция
трябва да е активирана в настройките на приложението.
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Функции на интелигентния часовник

Хронометър

Метеорологично време

Спортни режими

Функция, която се използва за контрол и измерване на
кратки периоди от време. В часовника функцията на
хронометъра се намира в менюто, което се плъзга от
долната част на главния екран.

Часовникът, след като се свърже с приложението, ще
покаже температурата за деня. На часовника функцията за
времето се намира в падащото меню от главния екран.

11-те спортни режима на часовника ви позволяват да
контролирате тренировъчните си цели, като следите
стъпките, пулса, калориите и разстоянието.
Данните за тренировка могат да бъдат намерени
вприложението след синхронизиране.
Налични спортни режими: ходене, бягане, колело, скачане
на въже, бадмингтон, баскетбол, футбол, бягане на
закрито, безплатни тренировки, елиптичен кростренажор.
На часовника спортните режими се намират в изтеглящото
се меню от долната част на главния екран.

14



Функции на интелигентния часовник

Възстановяване на фабричните настройки

Промяна на темата на щита

Режим за пестене на батерията

Възстановяването на фабричните настройки ви позволява
да нулирате часовника си и да изтриете всички данни и
настройки. В часовника функцията за нулиране е в
настройките в изтеглящото се меню от долната част на
главния екран.

Часовникът има няколко циферблата за избор. Много други
теми могат да бъдат изтеглени в специално приложение. В
часовника функцията за промяна на темата на циферблата
е в настройките в менюто, което се плъзга от долната част
на главния екран.

Този режим позволява на часовника да работи по-дълго. В
часовника режимът за пестене на батерията е в
настройките в падащото меню от главния екран.
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Функции, налични в специално приложение

Автоматично следене на пулса

Напомняне за движение

В приложението можете да извършвате измервания на
сърдечната честота при поискване, както и да задавате
измерванията да се извършват циклично.
Цикличното измерване може да се включва или изключва в
приложението и да се задават автоматични измервания на
всеки 10-60 минути. Автоматично измерване се извършва
без наша намеса.
Измерването на пулса ни помага да определим
интензивността на тренировката, да открием разлики в
пулса ни в стресови ситуации и в покой. За да следите
пулса си автоматично, в приложението изберете
„Устройства“ и след това „Мониторинг на пулса“.
Задаването на автоматични измервания намалява живота
на батерията.

В приложението можете да зададете циклични напомняния
на всеки 10-360 минути, благодарение на които часовникът,
след като установи, че човек остава неподвижен за дълго
време, ви напомня за необходимостта от извършване на
дейност. Можете също така да зададете колко стъпки
трябва да направите след получаване на напомняне и в
кои дни функцията да е активна. За да активирате тази
функция, в приложението изберете „Устройства“, след това
„Още“ и изберете „Напомняне за неактивност“.
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Функции, налични в специално приложение
Напомняне за хидратация

Известия за входящи повиквания

Известия от социални приложения

Режим „Не безпокойте“.

В приложението можете да зададете циклични напомняния
на всеки 30-180 минути, благодарение на които часовникът
ви напомня да посегнете към вода. За да активирате тази
функция, в приложението изберете „Устройства“, след това
„Още“ и изберете „Режим на пиене“.

Известия за входящи повиквания с име на контакт от
телефонния указател на вашия смартфон.

Функцията за уведомяване от приложението ви позволява
да прочетете началото на съобщението на екрана на смарт
часовника. Известията могат да идват от приложения като
QQ, WeChat, LinkedIn, Skype, Facebook, WhatsApp,
Instagram и Gmail. За да активирате тази функция, отидете
на „Устройство“ и след това изберете „Известия за
приложения“.

Режим, който кара всички известия да не се показват. За да
активирате този режим, изберете „Устройства“, след това
„Още“ и изберете „Режим не безпокойте“.
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Функции, налични в специално приложение

Аларма

режим на напомняне

Управление на камерата на телефона

Чести контакти

В приложението можете да настроите будилник, който да
ви помогне да се събудите навреме. За да активирате тази
функция, изберете „Настройки“, след това „Още“ и
изберете „Настройка на алармата“.

В приложението можете да зададете как да се показват
известията на часовника. Можете да избирате между:
подсветка на екрана, вибрация или подсветка на екрана +
вибрация. За да зададете режима на напомняне, изберете
„Настройки“, след това „Още“ и „Режим на напомняне“.

Функцията ви позволява дистанционно да правите снимки с
камерата на телефона, като стартирате бутона за затвора
на камерата на часовника. За да направите снимка,
изберете „Устройства“ и след това „Камера“. Полезно за
правене на групови снимки от разстояние например.

От ниво приложение е възможно да добавите чести
контакти. Можете да добавите до 20 контакта. След като
добавите контакти, ще можете да се обаждате директно от
смарт часовника, без да набирате телефонен номер. За да
добавите контакти, изберете „Настройки“ и след това
„Чести контакти“.
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Функции, налични в специално приложение
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Функция G-сензор

Намерете телефона

За да включите екрана на часовника чрез размахване на
китката си, изберете „Устройства“ в приложението, след
което „Включете екрана чрез завъртане на китката“.

В приложението, при избор на функцията „Намиране на
устройство“, в телефона ще се активира звуков сигнал,
който ще помогне за локализирането на телефона.



Главна информация

Технически данни

IP68 водоустойчив**

Позволява ви да използвате
часовника, докато си миете
ръцете или в дъждовен ден.

320mAh батерия

Големият капацитет на
батерията ви позволява да
използвате смарт часовника
дълго време.

Класически дизайн

Благодарение на класическия
дизайн, часовникът пасва на
всяко облекло.

Процесор RTL8762DK

Висока ефективност и
точност на измерванията.

**Стандартът IP67 позволява температура на водата от +10 до +35 градуса по Целзий и потапяне на дълбочина до 1 м за 30 минути.
Часовникът не може да се използва в горещи бани или сауни, тъй като не е устойчив на пара. Не е предназначен за плуване, той е

предназначен да ви помогне да се грижите за вашето здраве.
*** Умният часовник има Ti AFE4404 + 2*OSRAM 2703 + OSRAM LED сензори за измерване на кислород в кръвта, Ti 129X чип отговаря

за измерване на ЕКГ и Ti AFE4404 + 2*OSRAM 2703 за PPG измерване.



Рекламация на продукта
Всеки закупен от Магазина продукт може да бъде
рекламиран. Рекламацията, предоставена от
производителя е 2 години от покупката на оборудването.

Рекламираният продукт трябва да бъде изпратен на
следния адрес: Watchmark CH Marino, ул. Paprotna 7, 51-
117 Wroclaw.

За да подадете жалба, моля, попълнете формуляра на
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

След регистриране на жалбата ще получите
потвърждение за подаването й на посочения имейл
адрес заедно с прикачен pdf файл с резюме на жалбата.
Рекламацията трябва да бъде придружена от
рекламирания продукт с доказателство за покупка и
номера на заявката, получен в имейла.

След проверка на стоките отдел "Рекламации" ще се
свърже с клиента и ще информира за разглеждането на
рекламацията.

Рекламацията се разглежда в рамките на 30 дни от
датата на получаване на рекламираната стока от отдел
Рекламации.
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Клиентът има право да се откаже от договора в 14-
дневен срок от датата на получаване на продукта, без
да посочва причина. Върнатата стока трябва да бъде на
пълна стойност и без следи от употреба. Ако върнатата
стока не е на пълна стойност, клиентът носи
финансовите последици, свързани с намаляването на
стойността на стоката, когато е използвана не по
предназначение и ще носи следи от употреба извън
основната проверка на функционалността.

Клиентът информира магазина за отказ от договора,
като попълни формуляра за връщане на адрес:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

След регистриране на формуляра за отказ, Клиентът ще
получи потвърждение за подаването му на посочения
имейл адрес заедно с прикачен pdf файл с резюме. За
да спази срока за отказ от договора, достатъчно е
Клиентът да изпрати информация относно
упражняването на правото си на отказ от договора
преди крайния срок за отказ от договора.

Връщане на продукт
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Продавачът възстановява плащането, като използва
същия метод на плащане, използван от потребителя,
освен ако потребителят изрично се е съгласил с
различен метод на връщане, който не включва никакви
разходи за него.

Стоки, закупени стационарно в магазина, не подлежат
на връщане.

Клиентът има право да замени стоката в рамките на 14
дни от получаване на пратката, без да посочва причина.

Клиентът информира магазина за желанието си за
замяна на стоката, като попълни формуляра:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

След регистриране на формата за обмен, Клиентът ще
получи потвърждение на своята заявка на посочения
имейл адрес заедно с номера на заявката. За спазване
на крайния срок за замяна е достатъчно Клиентът да
изпрати информация относно желанието си да упражни
правото си на замяна преди крайния срок за замяна.

Връщане на продукт

Замяна на продукта
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Клиентът изпраща самостоятелно закупената стока на
адрес: Emedyczny CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-
100 Leszno. Пакетът трябва да бъде придружен от
закупените стоки без дефекти и номера на заявката,
получен след попълване на формуляра.

Замяната се извършва незабавно, но не по-късно от 5
дни от датата на доставка на стоката при нас, ако
продуктът, за който Клиентът желае да замени стоката,
е наличен в магазина. Ако посоченият от клиента
продукт за замяна не е наличен, той ще бъде изпратен
веднага след като приемем доставката на продукта.

Ако върнатата стока не е на пълна стойност, клиентът
носи финансовите последици, свързани с намаляването
на стойността на стоката, когато е използвана не по
предназначение и ще носи следи от употреба извън
основната проверка на функционалността.

Не е възможна замяна на часовника за същия модел.
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