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Tutvustus

Watchmark Mavericki kohta
Nutikell Maverick on kombinatsioon elegantsest klassikast ja
suurepärasest tehnoloogiast. See lisab teie igapäevaellu šiki
puudutuse ja kohandub oma täiustatud funktsioonidega kõigile teie
vajadustele. Teil on juba praegu alati otsene juurdepääs
rakenduse teavitustele, sissetulevatele kõnedele, tekstisõnumitele,
ilmale, mitmetele tervise- ja unekvaliteedi mõõtmistele ja palju
muule. 

Seadme konfiguratsioon 

Pakendi sisu

Nutikell (värv ja materjal
võivad sõltuvalt valitud värvist

erineda)

Rihm (värv ja materjal võivad
sõltuvalt valitud värvist

erineda)

Laadija (värv ja materjal
võivad sõltuvalt valitud

mudelist erineda)
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iOS 10.0 ja uuemad versioonid
Android 4.4 ja uuemad
versioonid
Toetatud Bluetooth: 4.0 

Nõuded riistvarale

Laadimisjuhised 

See nutikell kasutab induktiivset (juhtmevaba) laadimist.
Ühendage laadimiskaabel USB-sisendiga ja kinnitage
laadimisalus seadme tagaküljel olevate kontaktide külge. Kui
seade on ühendatud, algab laadimine automaatselt ja ekraanile
ilmub laadimise ikoon. 

Aku täielikuks laadimiseks kulub umbes 2 tundi. Ärge kasutage
kella laadimise ajal.

Ettevaatust: ärge ühendage magnetilist laadimiskaablit
üheaegselt 2 kontaktiga ja juhtiva materjaliga, sest see võib
põhjustada lühise.

Android 4.4+ IOS 10.0+
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Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu
kasutusjuhend. Soovitatav on kasutada ainult originaalakut, -
laadijat ja -tarvikuid, mis kuuluvad seadmega kaasas olevasse
komplekti.
Tootja ega turustaja ei vastuta kolmanda osapoole tarvikute
kasutamise eest.

Käesolevas kasutusjuhendis esitatud funktsioonid võivad
mudelite lõikes erineda, kuna kasutusjuhend on nutikellade
üldine kirjeldus. Mõned mudelid võivad standardist erineda.

Enne seadme esmakordset kasutamist laadige seda vähemalt 2
tundi. Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima ja
installima ning nõustuma kõigi nõusolekutega, mida nutikell
küsib. Kui seda ei tehta täielikult, ei ole kõik seadme
funktsioonid kättesaadavad. Nutikell küsib juurdepääsu ainult
nendele funktsioonidele, mis on vajalikud nutikella
nõuetekohaseks toimimiseks.

Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva kasutusjuhendi
sisu.
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Kuidas kanda nutikella?

Selle kella mudeli rihma laius on 20 mm. See on vahetatav ja
lisarihma saab osta erineva värvi või materjaliga.

Kella kandmine 

Kui te ei tee trenni, kandke nutikella nagu tavalist käekella, st
ühe sõrmega randmeluu kohal.

Et kasutada südame löögisageduse jälgimise funktsiooni
treeningu ajal täielikult ära, proovige kanda seadet mugavuse
ja stabiilsuse parandamiseks randme kohal (2 sõrme
randmeluu kohal). Paljud harjutused, näiteks jalgrattasõit või
raskuste tõstmine, võivad põhjustada nutikella paigutuse
muutumist, näiteks randme painutamise tõttu. Kui kell istub
madalamal randmeluu peal, võivad mõõtmised olla
katkendlikud, seega on oluline õige paigutus.
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Rihma vahetus 

  Sisestage rihma üks ots koos teleskoobiga kella ümbrise
süvendisse.
  Sisestage teleskoop teise otsaga keskele ja kinnitage
see kella külge. 

Enne kasutamist kinnitage kellale originaalne rihm. Selle
toimingu tegemisel olge hoolikalt ettevaatlik ja jälgige, et
teleskoopide kinnitamisel kellale ei läheks küüsi. 

1.

2.

Vöö kandmine 

Rihma eemaldamine 

  Vajutage ühe käega teleskoopi ratast ja lükake seda
ettevaatlikult sissepoole.
  Seejärel tõmmake ülespoole, kuni teleskoop eemaldub
kellast.

1.

2.
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Rakendused ja funktsioonid 

Rakenduste paigaldamine 

Mavericki nutikella mudeli rakendus on "WearPro". Rakendus
tuleb alla laadida Google Play / App Store'ist või alloleva QR-
koodi abil. 

Kui rakendus on paigaldatud, lülitage telefonis Bluetooth sisse ja
minge rakendusse. Loo konto või logi sisse anonüümselt. Täitke
oma andmed ja lubage juurdepääs. Et rakendus saaks korralikult
töötada, peate andma kõik nõutavad nõusolekud. Kellade
ühendamiseks klõpsake alumisse nurka: "Seadmed" ja seejärel
"Seadmete sidumine". Telefon otsib seadmeid ja te peate valima
sobiva mudeli (nutikell). Nutikella saab ühendada ka QR-koodi
abil. 
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Smartwatchi funktsioonid

Kellaaeg, kuupäev, nädalapäev

Jalamõõtja

4-astmeline heleduse reguleerimine 

Kalorite loendur*

Läbitud vahemaa 

Ekraanil kuvatakse kellaaeg, kuupäev ja nädalapäev. Andmed
kuvatakse kella põhiekraanil. 

Loeb antud päeval tehtud samme (andmed nullib iga päev
alates 00:00). Tehtud sammude arvu saab vaadata rakenduses
või põhiakna paremal pool asuval esimesel vahekaardil.

4-astmeline heleduse reguleerimine aitab kaitsta teie silmi
öösel liiga heleda ekraani eest ja säästab kella akut. Selle
funktsiooni leiate põhiekraanilt rippmenüüst ja valige sobiv
ekraani heledus.

Arvutab antud päeva jooksul põletatud kalorite arvu. Andmed
põletatud kalorite kohta leiate rakenduse põhiekraanil paremal
esimesel vahekaardil.

Teave selle kohta, kui palju vahemaad päeva jooksul läbiti.
Läbitud vahemaa leiate avakuva paremal esimesel vahekaardil. 
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Smartwatchi funktsioonid

Vererõhk (BP)*

Hapniku küllastatus (BO)* 

Vererõhk on jõud, millega veri südamelihase süstoolil ja diastoolil
vastu arteriseinu surub. Süstoolse vererõhu aktsepteeritud norm
on 120 mm Hg, diastoolse vererõhu puhul on see 80 mm Hg. 
Kellal on vererõhu mõõtmise funktsioon leitav põhiekraani
rippmenüüst nimetuse BP all. 

See funktsioon näitab vere hapnikuga varustatuse taset. Tavaliselt
peaks tulemus olema vahemikus 95-100%. Kui hapnikutase
langeb, võib see olla ohtlik meie tervisele.
Kellal on vere hapnikusisalduse mõõtmise funktsioon leitav
menüüst, mis asub põhiekraani allosas, nimetuse BO all. 
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Smartwatchi funktsioonid

Südame löögisagedus (HR)*

Hingamise koolitus

Vibratsioonimassaaž

Südame löögisagedus ehk pulss: on südamelihase löökide arv
1 minuti jooksul. Aktsepteeritud norm on vahemikus 60-100
lööki minutis. Kui pulss on kõrgenenud, räägime tahhükardiast,
kui aga pulss on langenud, siis räägime bradükardiast.
Mõlemad tingimused võivad olla meie tervisele ohtlikud.
Kellal leiate südame löögisageduse mõõtmise funktsiooni
põhiekraani alumisest menüüst nimetuse HR all.

Aitab teil lõõgastuda ja rahuneda. Valida saab kolme
hingamistempo vahel: aeglane, keskmine ja kiire ning treeningu
pikkus: 1, 2 või 3 minutit. Kellal asub hingamistreeningu
funktsioon põhiekraani alt välja tõmmatavas menüüs.

Rahustab pingulisi lihaseid ja lõdvestab. Kella
massaažifunktsiooni leiate menüüst, mis libiseb põhiekraani alt
välja.

*Älä tee terveyspäätöksiä pelkästään älykellon tulosten perusteella. Jotta mittaukset olisivat tarkkoja, käyttäjien tulisi mitata
terveystoiminnot levossa kuten perinteisillä lääkinnällisillä laitteilla ja pidättäytyä mittauksista liikunnan, tupakoinnin tai

alkoholinkäytön aikana. Älykello ei ole lääketieteellinen laite, ja mittaustulokset ovat vain viitteellisiä.



Älykellossa käytettävissä olevat ominaisuudet

Unimonitori* 

Ilmoitukset / viestit

Toiminto, joka auttaa analysoimaan henkilön unta. Kello
näyttää nukuttujen tuntien määrän ja unen vaiheet, joissa
erotetaan matala ja syvä uni.
Kellon unenseurantatoiminto sijaitsee päänäytön alareunasta
esiinvedettävässä valikossa.

Kun yhdistät kellon puhelimeen sovelluksen kautta ja annat
tarvittavat suostumukset, kello näyttää saapuvat ilmoitukset
viesteistä ja sosiaalisista verkostoista. Jotta ilmoitukset
näkyvät, tämä toiminto on otettava käyttöön sovelluksen
asetuksissa.
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Älykellossa käytettävissä olevat ominaisuudet

Sekuntikello 

Sää

Urheilutilat

Toiminto, jota käytetään lyhyiden aikavälien tarkistamiseen ja
mittaamiseen. Kellossa sekuntikellotoiminto sijaitsee päänäytön
alareunasta ulosvedettävässä valikossa.

Kun kello on yhdistetty sovellukseen, se näyttää päivän
lämpötilan. Kellon säätoiminto löytyy päänäytön alareunan
ulosvedettävästä valikosta.

Kellon 11 urheilutilan avulla voit hallita harjoittelutavoitteitasi
seuraamalla askeleita, sykettä, kaloreita ja matkaa.
Harjoitustiedot löytyvät sovelluksesta synkronoinnin jälkeen.
Käytettävissä olevat urheilutilat: kävely, juoksu, pyöräily,
hyppääminen, badmington, koripallo, jalkapallo, sisäjuoksu ,
vapaa harjoittelu, orbiter. Urheilutilat-toiminto löytyy kellon
päänäytön alareunasta vedettävästä valikosta.
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Älykellossa käytettävissä olevat ominaisuudet

Palauta tehdasasetukset

Valitsimen teeman vaihtaminen

Akun säästötila

Palauttamalla tehdasasetukset voit nollata kellon ja poistaa
kaikki tiedot ja asetukset. Kellossa nollaustoiminto sijaitsee
asetuksissa valikossa, joka liukuu ulos päänäytön alareunasta.

Kellossa on useita kellotauluja, joista valita. Omasta
sovelluksesta voi ladata monia muita teemoja. Kellossa
kellotaulun teeman vaihtotoiminto löytyy asetuksista, jotka
löytyvät päänäytön liukuvalikosta.

Tässä tilassa kello toimii pidempään. Kellossa akun säästötila
löytyy asetuksista päänäytön alareunasta.
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Spetsiaalses rakenduses saadaval olevad funktsioonid

Automaatne südame löögisageduse jälgimine

Liikumise meeldetuletus

Soovi korral saab rakenduses teha südame löögisageduse
mõõtmisi ja mõõtmisi saab teha ka tsükliliselt.
Tsüklilist mõõtmist saab rakenduses sisse või välja lülitada ja
seadistada automaatset mõõtmist iga 10-60 minuti järel.
Automaatne mõõtmine toimub ilma meie sekkumiseta.
Südame löögisageduse mõõtmine aitab meil määrata treeningu
intensiivsust, tuvastada erinevusi meie südame löögisageduses
stressiolukorras ja puhkeolekus. Südame löögisageduse
automaatseks jälgimiseks valige rakenduses "Seadmed" ja
seejärel "Südame löögisageduse jälgimine".
Automaatsete mõõtmiste seadistamine vähendab aku tööiga.

Rakenduses saab iga 10-360 minuti järel seadistada tsüklilisi
meeldetuletusi, mille puhul kell tuletab inimesele meelde, et ta
on pikemat aega liikumatult seisnud, et ta peaks sooritama
mingi tegevuse. Samuti saate määrata, mitu sammu on vaja
teha pärast meeldetuletuse saamist ja millistel päevadel peaks
funktsioon olema aktiivne. Selle funktsiooni lubamiseks valige
rakenduses "Seadmed", seejärel "Rohkem" ja valige
"Tegevuste meeldetuletus puudub".
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Spetsiaalses rakenduses saadaval olevad funktsioonid

Hüdratsiooni meeldetuletus

Saabuvate kõnede teavitamine

Teated sotsiaalmeedia rakendustest

"Ära häiri" režiim

Rakenduses saab iga 30-180 minuti järel seadistada tsüklilisi
meeldetuletusi, mis tuletavad kellale meelde vee järele
jõudmist. Selle funktsiooni lubamiseks valige rakenduses
"Seadmed", seejärel "Rohkem" ja seejärel "Joogirežiim".

Teated sissetuleva kõne kohta koos nutitelefoni
telefoniraamatus oleva kontakti nimega.

Rakenduse teavitusfunktsioon võimaldab teil lugeda sõnumi
algust nutikella ekraanil. Teated võivad tulla sellistest
rakendustest nagu QQ, WeChat, LinkedIn, Skype, Facebook,
WhatsApp, Instagram ja Gmail. Selle funktsiooni lubamiseks
valige jaotis "Seade" ja seejärel "Rakendusteated". 

Režiim, mille puhul ei ilmu ühtegi teadet. Selle režiimi
sisselülitamiseks valige "Seadmed", seejärel "Rohkem" ja
seejärel "Ära häiri režiim".
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Spetsiaalses rakenduses saadaval olevad funktsioonid

Häirekell 

Meeldetuletusrežiim

Telefoni kaamera juhtimine

Sagedased kontaktid

Rakenduses saate seadistada äratuskella, mis aitab teil õigel
ajal ärgata. Selle funktsiooni lubamiseks valige "Seaded",
seejärel "Rohkem" ja seejärel "Äratuskella seadistamine".

Rakenduses saate määrata, kuidas teated kellale kuvatakse.
Saate valida ekraani taustavalgustuse, vibratsiooni või ekraani
taustavalgustuse + vibratsiooni vahel. Meeldetuletusrežiimi
seadistamiseks valige "Seaded", seejärel "Rohkem" ja
"Meeldetuletusrežiim".

See funktsioon võimaldab teil telefoni kaameraga eemalt
fotosid teha, aktiveerides kella kaameraväljalukustusnupu. Foto
tegemiseks valige "Seadmed" ja seejärel "Kaamera". Kasulik
funktsioon näiteks grupifotode tegemiseks eemalt. 

Rakenduses on võimalik lisada sagedasi kontakte. Lisada saab
maksimaalselt 20 kontakti. Kui olete lisanud kontaktid, saate
helistada otse nutikellast ilma telefoninumbrit valimata.
Kontaktide lisamiseks valige "Seaded" ja seejärel "Sagedased
kontaktid". 
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Spetsiaalses rakenduses saadaval olevad funktsioonid

19

G-sensor funktsioon

Leia telefon

Kellakuva aktiveerimiseks randme liigutamisega valige
rakenduses "Seadmed" ja seejärel "Ekraani aktiveerimine
randme liigutamisega". 

Rakenduses valides funktsiooni "Seadme leidmine", annab
telefon helisignaali, mis aitab telefoni leida. 



Üldine teave 

Tehnilised andmed

IP68** veekindlus

Võimaldab kasutada kella
käte pesemise ajal või
vihmase päeva ajal.

320mAh aku

Suur aku mahutavus
võimaldab nutikella pikka
kasutamist.

Klassikaline disain

Tänu klassikalisele disainile
sobib see kell iga stiiliga.

RTL8762DK protsessor

Kõrge jõudlus ja täpsed
mõõtmised.

**Norm IP67 lubab veetemperatuuri +10 kuni +35 kraadi Celsiuse järgi kuni 30 minutit kuni 1 meetri sügavusele kastmist. Kella ei saa kasutada
kuumades vannides või saunades, kuna see ei ole aurukindel. See ei ole mõeldud ujumiseks, vaid selleks, et aidata hoolitseda teie tervise

eest.
*** Nutikellas on Ti AFE4404 + 2*OSRAM 2703 + OSRAM LED andurid vere hapniku mõõtmiseks, Ti 129X kiip vastutab EKG mõõtmise eest ja

Ti AFE4404 + 2*OSRAM 2703 PPG mõõtmiseks.



Kaebus toote kohta

Iga poest ostetud toodet saab taotleda. Tootja antud nõue
on 2 aastat alates seadme ostmisest.

Reklaamitud toode tuleb saata aadressile: Watchmark CH
Marino, Paprotna tänav 7, 51-117 Wrocław.

Kaebuse registreerimiseks täitke palun vorm aadressil
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Pärast kaebuse registreerimist saadetakse teile märgitud e-
posti aadressile kinnitus kaebuse esitamise kohta koos pdf-
lisaga, mis sisaldab kaebuse kokkuvõtet. Kaebusele tuleb
lisada reklaamitud toode koos ostutõendiga ja e-kirjas
saadud taotluse number. 

Kui kaup on kontrollitud, võtab kaebuste osakond kliendiga
ühendust ja teavitab teda kaebuse menetlemisest.

Kaebus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates päevast,
mil kaebuste osakond sai reklaamitud kauba kätte.
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Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast
toote kättesaamist ilma põhjendusi esitamata. Tagastatud
kaup peab olema täisväärtuslik ja sellel ei tohi olla mingeid
kasutusmärke. Kui tagastatud kaup ei ole laitmatus korras,
kannab klient kauba väärtuse vähenemisega seotud
rahalised tagajärjed, kui seda on kasutatud ebasobival viisil
ja kui sellel on kasutamisjäljed, mis ulatuvad kaugemale kui
põhifunktsionaalsuse kontroll. 

Klient teavitab kauplust lepingust taganemisest, täites
tagastusvormi aadressil:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Kui taganemisvorm on registreeritud, saab klient oma
teatamise kohta kinnituse märgitud e-posti aadressile koos
kokkuvõtet sisaldava pdf-lisaga. Taganemisajast
kinnipidamiseks piisab, kui klient saadab enne
taganemisperioodi lõppu teabe oma taganemisõiguse
kasutamise kohta.

 Toote tagastamine
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Müüja maksab makse tagasi, kasutades sama makseviisi,
mida tarbija kasutas, välja arvatud juhul, kui tarbija on
selgesõnaliselt nõustunud teistsuguse tagasimakseviisiga,
mis ei tekita tarbijale mingeid kulusid.

Kauplusest ostetud kaupu ei tagastata. 

Kliendil on õigus vahetada kaup 14 päeva jooksul alates
kauba kättesaamisest ilma põhjendusi esitamata.

Klient teavitab kauplust kaubavahetuse soovist, täites
selleks vormi:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Kui vahetusvorm on registreeritud, saab klient oma taotluse
kohta kinnituse koos taotluse numbriga märgitud e-posti
aadressile. Vahetustähtajast kinnipidamiseks piisab sellest,
kui klient saadab enne vahetustähtaja lõppu teabe oma
soovist kasutada oma vahetamisõigust.

 Toote tagastamine

Toote asendamine 
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Klient saadab ostetud kauba ise aadressile: Emedyczny CH
Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. Pakile
tuleb lisada ostetud defektideta kaup ja pärast vormi täitmist
saadud taotluse number.

Vahetamine toimub kohe, kuid mitte hiljem kui 5 päeva
jooksul alates kauba meile üleandmise kuupäevast, kui
toode, mille vastu klient soovib kaupa vahetada, on
kaupluses saadaval. Kui kliendi poolt väljavahetamiseks
märgitud toode ei ole saadaval, saadetakse see välja niipea,
kui me oleme kõnealuse toote tarne vastu võtnud.

Kui tagastatud kaup ei ole täisväärtuslik, vastutab klient
kauba väärtuse vähenemisest tulenevate rahaliste
tagajärgede eest, kui kaupu on kasutatud valesti ja neil on
kasutusmärke, mis ületavad põhifunktsionaalsuse kontrolli. 

Kella ei ole võimalik sama mudeli vastu välja vahetada.
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