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Apie Watchmark WGT2
Laikrodis "Watchmark WGT2" yra modernus prietaisas, turintis
daugybę funkcijų, leidžiančių sekti jūsų sveikatą. Išmanusis
laikrodis matuoja kraujospūdį , deguonies kiekį kraujyje, EKG ir
pulsą. Nepaisant pažangių funkcijų, laikrodį labai paprasta naudoti.
Jame taip pat yra keli sporto režimai. Jis matuoja žingsnius,
sudegintas kalorijas, nueitą atstumą ir treniruotės laiką. Laikrodžio
meniu yra anglų kalba.

Įrenginio konfigūracija 

Pakuotės turinys

Išmanusis laikrodis (spalva ir
medžiaga gali skirtis priklausomai

nuo pasirinktos spalvos)

Dirželis (spalva ir medžiaga
gali skirtis priklausomai nuo

pasirinktos spalvos)

Įkroviklis (spalva ir medžiaga
gali skirtis priklausomai nuo

pasirinkto modelio)
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"iOS 9.0" ir naujesnė versija
"Android 5.5" ir naujesnė versija
Palaikoma "Bluetooth": 4.0 

Techninės įrangos reikalavimai

Įkrovimo instrukcijos 

Šiame išmaniajame laikrodyje naudojamas magnetinis įkrovimas.
Prijunkite įkrovimo laidą prie USB įvesties ir prie galinių prietaiso
įkrovimo kontaktų. Prijungus įrenginį, įkrovimas prasidės
automatiškai ir ekrane pasirodys įkrovimo piktograma. 

Akumuliatorius visiškai įkraunamas per maždaug 2 valandas.
Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.

Dėmesio: magnetinio įkrovimo laido vienu metu neprijunkite
prie bet kurių 2 kontaktų su laidžia medžiaga, nes gali įvykti
trumpasis jungimas.

Android 5.5+ IOS 9.0+
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Prieš naudodami įrangą atidžiai perskaitykite visą naudotojo
vadovą. Rekomenduojama naudoti tik originalų akumuliatorių,
įkroviklį ir priedus, esančius kartu su prietaisu gautame
rinkinyje.
Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už trečiųjų šalių priedų
naudojimą.

Šiame vadove pateiktos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo
modelio, nes vadovas yra bendras išmaniųjų laikrodžių
aprašymas. Kai kurie modeliai gali nukrypti nuo standarto.

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, įkraukite jį mažiausiai 2
valandas. Prieš naudodami prietaisą turite atsisiųsti ir įdiegti
programėlę bei sutikti su visais sutikimais, kurių prašo
išmanusis laikrodis. Jei tai bus padaryta ne iki galo, bus galima
naudotis ne visomis prietaiso funkcijomis. Išmanusis laikrodis
prašys prieigos tik prie tų funkcijų, kurios būtinos, kad išmanusis
laikrodis tinkamai veiktų.

Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.
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Kaip dėvėti išmanųjį laikrodį?

Šio laikrodžio modelio dirželis yra 22 mm pločio. Juos galima
keisti, todėl galima įsigyti kitos spalvos ar medžiagos
papildomų dirželių.

Laikrodžio nešiojimas 

Kai nesportuojate, dėvėkite išmanųjį laikrodį kaip įprastą
laikrodį, t. y. vienu pirštu virš riešo kaulo.

Kad treniruočių metu galėtumėte visapusiškai išnaudoti
širdies ritmo stebėjimo funkciją, pabandykite dėvėti prietaisą
virš riešo (2 pirštai virš riešo kaulo), kad būtų patogiau ir
stabiliau. Dėl daugelio pratimų, pvz., važiavimo dviračiu ar
svorių kilnojimo, gali pasikeisti išmaniojo laikrodžio padėtis,
pavyzdžiui, sulenkus riešą. Jei laikrodis yra žemiau ant riešo
kaulo, matavimai gali būti su pertrūkiais, todėl svarbu jį
teisingai uždėti.
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Diržo keitimas 

  Vieną dirželio galą kartu su teleskopu įkiškite į laikrodžio
voko įdubą.
 Kitu galu įkiškite teleskopą į ertmės centrą ir pritvirtinkite
jį prie laikrodžio. 

Prieš naudodami laikrodį, prie jo pritvirtinkite originalų dirželį.
Atlikdami šią operaciją, būkite atsargūs ir saugokitės nagų,
kai prie laikrodžio tvirtinsite teleskopus. 

1.

2.

Laikrodžio dirželio dėvėjimas

Laikrodžio dirželio nuėmimas

 Viena ranka paspauskite teleskopo ratuką ir švelniai
stumkite į vidų.
  Tada traukite aukštyn, kol teleskopas atsiskirs nuo
laikrodžio.

1.

2.
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WGT2 išmaniojo laikrodžio modelio programėlė yra "Wofit". 
 Ją reikia atsisiųsti iš "Google Play" / "App Store" arba
naudojant toliau pateiktą QR kodą. Programėlė yra anglų
kalba. 

Kai ji bus įdiegta, telefone įjunkite "Bluetooth" ir eikite į programą.
Sukurkite paskyrą arba prisijunkite anonimiškai. Užpildykite savo
duomenis ir leiskite prieigą. Kad programa veiktų tinkamai, turite
duoti visus sutikimus, kurių ji prašo. Norėdami prijungti laikrodį,
spustelėkite apatinę juostą: "Device", tada "Add new device" ir
"Add device manualy". Leiskite visus sutikimus, kurių prašo
programėlė. Telefonas ieškos įrenginių, tada pasirinkite
atitinkamą modelį (GT2). Prijungus išmanųjį laikrodį, laikas ir data
bus atnaujinti automatiškai. 
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Išmaniajame laikrodyje prieinamos funkcijos

Laikas, data, savaitės diena

Pedometras 

Daugiapakopis ekrano ryškumo reguliavimas

EKG*

Ekrane rodomas laikas, data ir savaitės diena. Duomenys
rodomi pagrindiniame laikrodžio ekrane. Norėdami nustatyti datą
ir laiką, prijunkite išmanųjį laikrodį prie telefone esančios
programėlės.

Skaičiuoja žingsnius, nueitus tam tikrą dieną (duomenys
kiekvieną dieną iš naujo nustatomi nuo 00:00). Žingsnių skaičių
galite matyti programėlėje arba pagrindiniame laikrodžio ekrane.

Ryškumo reguliavimas padeda apsaugoti akis nuo per ryškaus
ekrano naktį ir taupo laikrodžio akumuliatorių. Šią funkciją rasite
kairiajame nustatymų meniu pavadinimu "Brightness"
(ryškumas).

Elektrokardiograma tiriamas širdies elektrinis aktyvumas. Tai
leidžia nustatyti daugelį širdies ir kraujagyslių ligų. Matuodami
laikykite laikrodžio šone esančią metalinę plokštelę. Laikrodžio
elektrodai turi būti visiškai prigludę prie odos. Matavimą galima
atlikti naudojant programėlę (daugiau informacijos rasite 16
puslapyje).
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Išmaniajame laikrodyje prieinamos funkcijos

Kraujospūdis (BP)*

Sotumas (Sp02)*. 

Širdies ritmas (HR)*

Kraujospūdis - tai jėga, kuria kraujas spaudžia arterijų sieneles
širdies raumens sistolės ir diastolės metu. Priimta sistolinio
kraujospūdžio norma yra 120 mm Hg, o diastolinio kraujospūdžio -
80 mm Hg. 
Laikrodyje kraujospūdžio matavimo funkciją rasite pagrindiniame
ekrane į kairę. 

Ši funkcija rodo kraujo prisotinimo deguonimi lygį. Paprastai
rezultatas turėtų būti nuo 95 iki 100 %. Kai deguonies kiekis
sumažėja, tai gali būti pavojinga mūsų sveikatai.
Laikrodyje deguonies kiekio kraujyje matavimo funkciją rasite
pagrindinį ekraną pastūmę į kairę. 

Širdies ritmas arba pulsas - tai širdies raumens susitraukimų
skaičius per 1 minutę. Pripažinta norma yra 60-100 dūžių per
minutę riba. Kai pulsas padažnėja, kalbame apie tachikardiją, o kai
sumažėja - apie bradikardiją. Abi šios būklės gali būti pavojingos
mūsų sveikatai. Širdies ritmo matavimo funkciją laikrodyje rasite
pagrindinį ekraną pastūmę į kairę. 

*Nepriimkite sveikatos sprendimų remdamiesi vien tik išmaniojo laikrodžio rezultatais. Kad matavimai būtų tikslūs, naudotojai
turėtų matuoti sveikatos funkcijas ramybės būsenoje, kaip tai darytų naudodami tradicinius medicinos prietaisus, ir susilaikyti

nuo matavimo fizinio krūvio metu, rūkymo ar alkoholio vartojimo metu. Išmanusis laikrodis nėra medicinos prietaisas, o
matavimo rezultatai yra tik informacinio pobūdžio.



Išmaniajame laikrodyje prieinamos funkcijos

Sporto režimai

Laikmatis

Chronometras

Laikrodyje yra 10 sporto režimų, leidžiančių kontroliuoti
treniruočių tikslus, nes treniruotės metu stebimas laikas,
sudegintos kalorijos, pulsas, atstumas ir žingsniai.
Treniruočių duomenis galima rasti programėlėje po
sinchronizavimo.
Galimi sporto režimai: bėgimas, važiavimas dviračiu, fitnesas,
badmintonas, stalo tenisas, krepšinis, šokinėjimas. Laikrodyje
sporto režimus rasite pagrindiniame ekrane braukdami į kairę
nuo "Sports".

Laikmatis leidžia skaičiuoti laiką. Laikrodyje atgalinio
skaičiavimo laikmatį rasite pagrindinį ekraną pastūmę į kairę,
po pavadinimu "Countdown" (Atgalinis skaičiavimas). 

Laikmatis leidžia tiksliai išmatuoti laiką. Laikrodį rasite
laikrodžio rodyklėje, kai pagrindiniame ekrane į kairę perkeliate
pavadinimą "Stopwatch". 
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Išmaniajame laikrodyje prieinamos funkcijos

Funkcija "Rasti telefoną"

Informacija

Muzikos valdymas

Tinkamai susieję prietaisą su telefone esančia programėle,
galėsite greitai rasti savo telefoną. Pasirinkus "Find phone",
telefonas pradės vibruoti ir skambėti. Laikrodyje šią funkciją
rasite pagrindiniame ekrane braukdami į kairę.

Kai laikrodis per programėlę bus prijungtas prie telefono ir
suteiksite atitinkamus leidimus, laikrodyje bus rodomi gaunami
pranešimai apie žinutes, skambučius ir informaciją iš socialinių
tinklų. Kad pranešimai būtų rodomi, ši funkcija turi būti įjungta
programėlėje (daugiau informacijos žr. 17 psl.). Naujausią
pranešimą rasite, kai pagrindiniame ekrane stumtelėsite į kairę
po pavadinimu "Information". 

Kai per programėlę prijungiate laikrodį prie telefono ir telefone
įjungiate muziką, galite pristabdyti ir atnaujinti muzikos įrašus,
taip pat atsukti ir persukti dainas atgal.  Jei norite valdyti
muziką, įjunkite telefoną ir, kai ekraną pastumsite į kairę, meniu
raskite funkciją "Music". 
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Išmaniajame laikrodyje prieinamos funkcijos

Dienos statistika

Miego monitorius

Ciferblato temos keitimas

Nustatymai

Jei pagrindinį ekraną perbrauksite į dešinę, rasite visos dienos
statistiką, t. y. sudegintų kalorijų skaičių, nueitų žingsnių skaičių
ir nueitą atstumą. 

Funkcija, padedanti analizuoti asmens miegą. Laikrodis rodo
miego valandų skaičių ir miego fazes, pagal kurias skiriame
negilų ir gilų miegą.
Laikrodyje miego statistiką rasite pagrindiniame ekrane į dešinę
perkeldami pagrindinį ekraną.  

Laikrodyje galima rinktis iš kelių ciferblatų.  Rodykles pakeisite
slinkdami pagrindinį ekraną aukštyn arba žemyn.

Nustatymuose galite:
-pasirinkite, iš kurių programų norite gauti pranešimus į laikrodį, 
-reguliuoti ekrano ryškumą 
-reguliuoti ekrano apšvietimo laiką (ne ilgiau kaip 30 sekundžių)
Taip pat įgalinkite:
-judesio priminimas (sėdimas darbas)
-Ekrano apšvietimas judant ranka (pasukite riešą)
-automatinis sveikatos funkcijų stebėjimas 
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Specialioje programoje esančios funkcijos

Matavimo istorija

Sporto režimai

Ženkliukai

Tikslų nustatymas

Programėlėje rasite laikrodžio atliktų matavimų istoriją. Jei
norite patikrinti savo istoriją, programėlėje pasirinkite "Home". 

Programėlėje galite naudoti sporto režimus ir telefone peržiūrėti
įveiktą maršrutą, tempą ir veiklos trukmę. Kai baigsite veiklą,
programėlė žemėlapyje parodys įveiktą maršrutą. Galite
bendrinti arba įkelti savo rezultatus. Galimi šie režimai: Bėgti, 
Bėgimas uždarose patalpose, važiavimas dviračiu, lenta,
vaikščiojimas, laipiojimas ir žygis.

Už įvykdytus pasiekimus galite gauti ženkliukus. Norėdami
peržiūrėti ženklelius, kuriuos galite pelnyti, programėlėje
pasirinkite "Mine" ir tada "My badges". 

Programėlėje galite nustatyti savo tikslus, susijusius su dienos
žingsnių skaičiumi, sudeginamų kalorijų skaičiumi, norimu
miego ciklu ir jo trukme. Čia taip pat nustatysite žadintuvą
konkrečiam laikui, o išmanusis laikrodis nurodys, kada
geriausia eiti miegoti. 
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Specialioje programoje esančios funkcijos

Asmeniniai nustatymai

Priežiūros funkcija

EKG matavimas

Programėlėje galite nustatyti pagrindinę informaciją apie save,
t. y. amžių, lytį, svorį, ūgį ir KMI. Taip pat galima įrašyti savo
menstruacijų ciklą ir nustatyti priminimą, kada jis prasideda. 
Norėdami įvesti šiuos duomenis, programėlėje eikite į "Mine" ir
spustelėkite viršuje esančią piktogramą.

Laikrodžio prižiūrėtojo programėlėje galite pridėti "draugą"
naudodami savo paskyros pavadinimą. Teisingai pridėję
laikrodį, galite patikrinti, kokius matmenis turi laikrodžio
naudotojas. Jei norite pridėti draugą, programėlėje pasirinkite
"Mine" ir tada "Follow". 

Elektrokardiograma tiria širdies elektrinį aktyvumą. Tai leidžia
nustatyti daugelį su širdies ir kraujagyslių ligomis susijusių ligų.
Matuodami laikykite laikrodžio šone esančią metalinę plokštelę.
Laikrodžio elektrodai turi būti visiškai prigludę prie odos.
Norėdami atlikti matavimą naudodami programėlę, eikite į
programėlę ir pasirinkite "Home" (Pagrindinis), "ECG" (EKG),
tada "Start testing" (Pradėti testavimą). 
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Specialioje programoje esančios funkcijos

Perspėjimas apie hipoksiją

Perspėjimas, pranešantis, jei jūsų širdies ritmas yra per
aukštas

Socialinių programėlių pranešimai

Kai laikrodis automatinių matavimų metu aptinka soties
sutrikimus, jis jums apie tai praneša. Norėdami įjungti šią
funkciją, programėlėje eikite į "Home", tada į "SPO2" ir
pasirinkite "Hypoxia wake up".  

Kai matuojant laikrodis aptiks su širdies ritmu susijusių
sutrikimų, jis jums apie tai praneš. Norėdami įjungti šią funkciją,
programėlėje eikite į "Home", tada į "HR" ir pasirinkite "Heart
rate cap reminder". Nustatykite, nuo kokio BPM lygio laikrodis
turėtų pranešti apie pažeidimus. 

Programėlės pranešimų funkcija leidžia išmaniojo laikrodžio
ekrane perskaityti žinutės pradžią. Pranešimai gali būti
gaunami iš tokių programų kaip: "Facebook", "WhatsApp",
"Instagram" ir "Gmail". Norėdami įjungti šią funkciją, eikite į
"Device" ir pasirinkite "Notifications". 
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Specialioje programoje esančios funkcijos

Judėjimo priminimas

Ekrano pažadinimas riešo judesiu (G jutiklis)

Žadintuvas

Automatiniai matavimai

Programėlėje galima nustatyti ciklinius priminimus kas 30-240
minučių, todėl laikrodis, aptikęs, kad asmuo ilgą laiką nejuda,
primins jam atlikti tam tikrą veiklą. Taip pat galite nustatyti
valandų intervalą, per kurį funkcija bus aktyvi. Norėdami įjungti
šią funkciją, programėlėje pasirinkite "Įrenginys", tada
"Priminimas apie sėdimąją padėtį". 

Norėdami įjungti laikrodžio ekrano įjungimo riešo judesiu
funkciją, programėlėje pasirinkite "Device", tada "Light up
display by rotating your wrist".

Programėlėje galima nustatyti žadintuvą, kad galėtumėte laiku
pabusti. Norėdami įjungti šią funkciją, pasirinkite "Device", tada
"Alarms". 

Jei norite, kad laikrodis matuotųsi automatiškai, šią funkciją
reikia įjungti programėlėje. Pasirinkite "Device" (įrenginys), tada
"Switch setting" (perjungimo nustatymas) ir pasirinkite, kuriuos
matavimus atlikti automatiškai. 
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Specialioje programoje esančios funkcijos
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Išmaniojo laikrodžio atjungimas nuo programėlės 

Duomenų iš naujo nustatymas 

Norėdami atšaukti prietaiso susiejimą su programėle,
programėlėje pasirinkite "Device" ir tada "Cancel pairing". 

Norėdami iš naujo nustatyti duomenis programoje, pasirinkite
"Device" ir spustelėkite suporuoto laikrodžio pavadinimą.
Duomenų atstatymo funkcija yra meniu pavadinimu "Clear
device data". 



Wodoszczelność IP68**

Pozwala na korzystanie z
zegarka podczas mycia rąk
lub w deszczowy dzień.

Bateria 220mAh

Duża pojemność baterii
umożliwia długie korzystanie
ze smartwatcha.

Sportowy design

Smukła obudowa i niezwykle
przejrzysty, kolorowy
wyświetlacz.

Procesor NRF52832

Wysoka wydajność i
precyzja pomiarów.

**Norma IP67 dopuszcza temperaturę wody od +10 do +35 stopni Celsjusza i zanurzanie na głębokość 1m do 30min. Nie można używać
zegarka podczas gorących kąpieli lub w saunie, ponieważ nie jest odporny na działanie pary. Nie jest on przeznaczony do pływania, został

zaprojektowany, aby pomagać dbać o zdrowie.
***Smartwatch posiada czujniki Ti AFE4404 + 2*OSRAM 2703 + OSRAM LED do pomiaru natlenienia krwi, chip Ti 129X odpowiada za mierzenie

EKG, a Ti AFE4404 + 2*OSRAM 2703 za pomiar PPG.

Bendra informacija 

Techniniai duomenys



Bendra informacija 

Prekių reklamacija

Pretenduoti galima į bet kurį parduotuvėje įsigytą gaminį.
Gamintojas suteikia pretenziją per 2 metus nuo įrangos
įsigijimo.

Reklamuojamą produktą reikia siųsti šiuo adresu:
"Watchmark CH Marino", Paprotna gatvė 7, 51-117
Vroclavas.

Jei norite užregistruoti skundą, užpildykite
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new esančią
formą.

Užregistravę skundą, nurodytu el. pašto adresu gausite
patvirtinimą apie jo pateikimą ir pdf priedą su skundo
santrauka. Prie skundo turi būti pridėtas reklamuojamas
produktas su pirkimo įrodymu ir el. paštu gautos paraiškos
numeris. 

Patikrinęs prekes, Skundų skyrius susisieks su klientu ir
informuos jį apie skundo nagrinėjimą.

Skundas bus išnagrinėtas per 30 dienų nuo tos dienos, kai
Skundų skyrius gaus reklamuojamą prekę.
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Ogólne Informacje 

Klientas turi teisę atsisakyti sutarties per 14 dienų nuo
gaminio gavimo, nenurodydamas priežasties. Grąžinamų
prekių vertė turi būti pilna ir jos neturi turėti jokių naudojimo
požymių. Jei grąžinamos prekės nėra nepriekaištingos
būklės, Klientas prisiima finansines pasekmes, susijusias su
prekių vertės sumažinimu, jei jos buvo naudojamos
netinkamai ir ant jų yra naudojimo pėdsakų, kurie viršija
pagrindinį funkcionalumo patikrinimą. 

Pirkėjas turi informuoti parduotuvę apie sutarties atsisakymą,
užpildydamas grąžinimo formą adresu:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Užregistravęs atsisakymo formą, Klientas gaus patvirtinimą
apie pranešimą nurodytu el. pašto adresu ir pdf priedą su
santrauka. Kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino,
pakanka, kad Klientas iki sutarties atsisakymo termino
pabaigos atsiųstų informaciją apie pasinaudojimą savo teise
atsisakyti sutarties.

 Produkto grąžinimas
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Bendra informacija 

Pardavėjas grąžina mokėjimą naudodamas tą patį vartotojo
naudotą mokėjimo būdą, išskyrus atvejus, kai vartotojas
aiškiai sutiko su kitokiu grąžinimo būdu, dėl kurio vartotojas
nepatiria jokių išlaidų.

Parduotuvėje įsigytos stacionarios prekės negrąžinamos. 

Klientas turi teisę pakeisti prekes per 14 dienų nuo jų
gavimo, nenurodydamas priežasties.

Apie pageidavimą pakeisti prekes pirkėjas informuoja
parduotuvę užpildydamas formą:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Užregistravęs mainų formą, Klientas gaus savo prašymo
patvirtinimą nurodytu el. pašto adresu kartu su prašymo
numeriu. Kad būtų laikomasi keitimo termino, pakanka, kad
Klientas atsiųstų informaciją apie savo pageidavimą
pasinaudoti teise į keitimą iki keitimo termino pabaigos.

 Produkto grąžinimas

Gaminio pakeitimas 
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Bendra informacija 

Klientas pats siunčia įsigytas prekes nurodytu adresu:
Emedyczny CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100
Leszno. Kartu su siuntiniu turi būti siunčiamos įsigytos
prekės be defektų ir paraiškos numeris, gautas užpildžius
formą.

Keitimas bus atliktas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5
dienas nuo prekių pristatymo mums dienos, jei produktas, į
kurį klientas nori pakeisti prekes, yra parduotuvėje. Jei
kliento nurodyto keičiamo gaminio nėra, jis bus išsiųstas, kai
tik priimsime atitinkamo gaminio pristatymą.

Jei grąžinamos prekės yra ne visos vertės, klientas bus
atsakingas už finansines pasekmes, susijusias su prekių
vertės sumažėjimu, jei jos buvo netinkamai naudojamos ir
turi naudojimo požymių, kurie nėra susiję su pagrindiniu
funkcionalumo patikrinimu. 

Pakeisti laikrodžio į to paties modelio laikrodį neįmanoma.
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