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Въведение 

За часовника WM18 
Смарт часовникът WM18 е първокласен модел, който е
проектиран с мисъл за вашето здраве. Устройството разполага
с функции като монитор за сърдечен ритъм, монитор за кръвно
налягане, пулсов оксиметър, термометър, ЕКГ и монитор за сън.
Той има вграден чип от последно поколение Texas Instruments
AFE Ti4404 за точно измерване на налягането, спортни режими
и възможност за показване на известия от социални
приложения. 

Конфигурация на устройството  
Съдържание на опаковката 

Смарт часовник (цветът и
материалът могат да варират

в зависимост от избрания
цвят) 

Каишка за смартфон
(цветът и материалът могат
да варират в зависимост от

избрания цвят) 

Зарядно устройство (цветът и материалът могат
да варират в зависимост от избрания модел) 

4



iiOS 8.2 и по-нова версия 
Android 4.4 и по-нови версии 
Поддържан Bluetooth: 4.0  

Изисквания за хардуер 

Инструкции за зареждане  

Този смарт часовник използва магнитно зареждане. 
Свържете кабела за зареждане към USB входа и към
задните контакти за зареждане на устройството. След
свързване зареждането ще започне автоматично и на екрана
ще се появи иконата за зареждане. 
За пълното зареждане на батерията са необходими около 2
часа. Не използвайте часовника, докато се зарежда. 

Внимание: Не свързвайте магнитния кабел за зареждане
към 2 контакта едновременно с проводящ материал, тъй като
това може да доведе до късо съединение. 

Android 4.4+ IOS 8.2+
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Моля, прочетете внимателно цялото ръководство за
употреба, преди да използвате оборудването.
Препоръчително е да използвате само оригиналната
батерия, зарядно устройство и аксесоари, които са
включени в комплекта, получен с оборудването. 
Нито производителят, нито дистрибуторът носят
отговорност за използването на аксесоари от трети страни. 

Функциите, които са представени в това ръководство, могат
да се различават при различните модели, тъй като
ръководството представлява общо описание на смарт
часовници. Някои модели могат да се отклоняват от
стандарта. 

Преди да използвате устройството за първи път, го
заредете за минимум 2 часа. Преди да използвате
устройството, трябва да изтеглите и инсталирате
приложението и да приемете всички съгласия, които смарт
часовникът изисква. Ако това не е направено напълно, не
всички функции на устройството ще бъдат достъпни.
Смартфонът ще поиска достъп само до функции, които са
необходими за правилното му функциониране. 

Компанията си запазва правото да променя съдържанието
на това ръководство. 
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Как да носите WM18? 

Каишката за този модел часовник е широка 22 мм. Тя е
сменяема и за нея могат да се закупят допълнителни
ремъци в различен цвят или от различен материал. 

Носене на часовника  

Когато не се упражнявате, носете WM18 като обикновен
часовник, т.е. с един пръст над костта на китката.  

За да се възползвате максимално от функцията за
следене на сърдечния ритъм по време на тренировка,
опитайте се да носите устройството на китката си (2
пръста над костта на китката), за да подобрите комфорта
и стабилността. Много упражнения, като каране на
велосипед или вдигане на тежести, могат да доведат до
промяна на разположението на смарт часовника,
например чрез сгъване на китката. Ако часовникът е
разположен по-ниско върху костта на китката,
измерванията могат да бъдат прекъснати, затова е важно
правилното поставяне. 
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Смяна на ремъка  

 Поставете единия край на каишката с телескопа в
кухината на плика на часовника WM18 Plus. 
 от другата страна поставете телескопа в центъра на
кухината и го прикрепете към часовника. 

Закрепете оригиналната каишка към часовника, преди да
го използвате. Когато извършвате тази операция, бъдете
внимателни и пазете ноктите си, когато прикрепяте
телескопите към часовника.  

1.

2.

Закрепване на ремъка  

Сваляне на ремъка  

 от едната страна натиснете колелцето на телескопа
и внимателно го избутайте навътре. 
 след това издърпайте нагоре, докато телескопът се
отдели от часовника. 

1.

2.
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Приложения и функции 

Инсталиране на приложения  

Приложението за модела смарт часовник WM18 Plus е
"SmartHealth". Изтеглете приложението от Google Play /
App Store или чрез QR кода по-долу.  

След като инсталирате приложението, включете Bluetooth на
телефона си и отидете в приложението. За да работи
приложението правилно, трябва да дадете всички съгласия,
които приложението изисква. Попълнете личните си данни -
отидете в "Настройки" в долния десен ъгъл, след което
изберете иконата с вашия имейл адрес. За да свържете
часовника, в долния ъгъл щракнете върху: 
"Настройки" и след това "Състояние на устройството".
Телефонът ще потърси Bluetooth устройства и трябва да
изберете подходящия модел (M18 Plus). 
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Функции, налични в Smartwatch 

Час, дата, ден от седмицата 

Педометър  

3-степенно регулиране на яркостта на подсветката на
екрана 

Брояч на калории* 

Изминато разстояние  

На дисплея се показват часът, датата и денят от седмицата.
Данните се показват на главния екран на часовника. 

Брои стъпките, направени през даден ден (данните се нулират
всеки ден от 00:00 ч.). Броят на направените стъпки може да се
види в приложението или на основния екран на часовника. 

Тристепенното регулиране на яркостта предпазва очите ви от
прекалено ярък екран през нощта и пести батерията на
часовника. Можете да намерите тази функция в настройките на
смарт часовника и да изберете подходящата яркост на дисплея. 

Изчислява броя на изгорените калории за даден ден. Данните
за изгорените калории се намират на началния екран в
часовника и приложението.  

Информация за изминатото разстояние през деня. Изминатото
разстояние може да се намери в първия раздел вдясно на
началния екран. В този раздел можете да намерите и броя на
направените стъпки и изгорените калории. 

  10



Функции, налични в Smartwatch  

Кръвно налягане* 

Насищане с кислород* 

Кръвното налягане е силата, с която кръвта притиска стените
на артериите по време на свиването и диастолата на
сърдечния мускул. Приетият стандарт за систоличното кръвно
налягане е 120 mm Hg, а за диастоличното - 80 mm Hg.  
Смарт часовникът има възможност да калибрира вградения в
него апарат за измерване на кръвно налягане чрез
медицинско приложение за измерване на кръвно налягане.
Калибрирането има за цел да осигури по-точни измервания с
апарата за кръвно налягане. 
След като инсталирате специалното приложение, отидете на
началната страница и потърсете функцията "PRESSURE".
След като влезете във функцията, натиснете бутона
"CALIBRATION" (Калибриране) и въведете резултата от
измерването от класически апарат за измерване на кръвно
налягане. 
В часовника функцията за измерване на кръвното налягане се
намира в 5-ия раздел, вдясно от основния екран. 

Тази функция показва нивото на насищане на кръвта с
кислород. Нормално резултатът трябва да е между 95 и 100%.
Когато нивото на насищане с кислород спадне, това може да
бъде опасно за здравето ни. 
В часовника функцията за измерване на кислородното
съдържание в кръвта се намира в 6-ия раздел вдясно от
началния екран. 11



Функции, налични в Smartwatch  

Сърдечен ритъм* 

Телесна температура* 

ЕКГ* 

Сърдечен ритъм или пулс: това е броят на ударите на
сърдечния мускул за 1 минута. Приетата норма е между 60
и 100 удара в минута. Когато пулсът е повишен, говорим за
тахикардия, а когато е понижен - за брадикардия. И двете
състояния могат да бъдат опасни за здравето ни. 
В часовника функцията за сърдечен ритъм се намира в 3-
ия раздел вдясно от началния екран.  

Тази функция ви позволява да измервате текущата си
телесна температура. Нормалната телесна температура за
възрастен човек е 36,6 градуса по Целзий. Когато
температурата се повиши до 38 градуса, говорим за треска. 
В часовника функцията за измерване на температурата се
намира във втория раздел вдясно от началния екран.  

Електрокардиограмата измерва електрическата активност
на сърцето. Той позволява откриването на много
сърдечносъдови заболявания. По време на измерването
дръжте металната пластина отстрани на часовника.
Електродите на часовника трябва да са изцяло долепени
до кожата. 
В часовника функцията за измерване на ЕКГ се намира в 4-
ия раздел вдясно от началния екран. 
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Функции, налични в Smartwatch 

Честота на дишане* 

Монитор на съня*  

Известия / съобщения 

Броят на вдишванията в минута се нарича дихателна
честота (ДЧ). Нормалната честота на спокойно дишане при
възрастен човек е 12-20 вдишвания в минута. 
В часовника функцията за измерване на дихателната
честота се намира в 7-ия раздел вдясно от началния екран.  

Функция, която помага да се анализира сънят на човек.
Часовникът показва броя на часовете, през които сте
спали, и фазите на съня, които разграничават плиткия от
дълбокия сън. 
На часовника функцията за наблюдение на съня се намира
на 9-та позиция в долната част на избора на функции.   

След като часовникът бъде свързан с телефона чрез
приложението и бъдат предоставени съответните
разрешения, на часовника ще се показват входящи
известия за съобщения и от социални мрежи.  
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Функции, налични в Smartwatch  

Хронометър  

Управление на камерата на телефона 

Времето 

Спортни режими 

Функция, която се използва за проверка и измерване на кратки
интервали от време.  
В часовника функцията за хронометър се намира на позиция
10 в долната част на избора на функции. 

Тази функция ви позволява да правите снимки от разстояние с
камерата на телефона, като активирате бутона за затвора на
камерата на телефона чрез смарт часовника. 
В часовника функцията за управление на камерата е на 11-о
място в долната част на избора на функции. 

Допълнителна функция, която в момента се тества. Възможно
е времето да показва неправилно местоположение. 

7-те спортни режима на часовника ви позволяват да
контролирате целите на тренировката си, като следите
времето, темпото, изгорените калории и пулса по време на
тренировката, наред с други неща. 
Данните за тренировката могат да бъдат намерени в
приложението след синхронизиране. 
Налични спортни режими: бягане, колоездене, фитнес,
бадминтон, пингпонг, баскетбол, прескачане. На часовника
спортните режими са разположени вляво от основния екран. 
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Функции, налични в Smartwatch  

Възстановяване на фабричните настройки 
Възстановяване на фабричните настройки ви позволява да
изберете различни видове настройки и да ги възстановите
по-късно до фабричните настройки. 
В часовника функцията за възстановяване на фабричните
настройки се намира на позиция 3 в основните настройки. 
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Функции, налични в специалното приложение 

Калибриране на монитора за кръвно налягане 

Автоматично разпознаване на сърдечния ритъм 

Смартфонът има възможност да калибрира вградения в него
апарат за измерване на кръвно налягане чрез приложението
за медицински апарат за измерване на кръвно налягане.
Калибрирането има за цел да осигури по-точни измервания с
апарата за кръвно налягане. 
След като инсталирате специалното приложение, отидете на
началната страница и потърсете функцията "PRESSURE".
След като влезете във функцията, натиснете бутона
"CALIBRATION" (Калибриране) и въведете резултата от
измерването от класически апарат за измерване на кръвно
налягане. 

В приложението е възможно да се извършват измервания на
сърдечния ритъм при поискване и да се зададе циклично
извършване на измерванията. 
Цикличното измерване може да бъде включено или изключено
в приложението, а автоматичните измервания могат да бъдат
зададени да се извършват на всеки 10-60 минути.
Автоматичното измерване се извършва без наша намеса. 
Измерването на сърдечния ритъм ни помага да определим
интензивността на тренировката, да открием разликите в
сърдечния ритъм в стресови ситуации и в състояние на покой. 
Задаването на автоматични измервания намалява живота на
батерията. 
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Функции, налични в специалното приложение 

Известия за входящи повиквания 

Известия от приложения за социални медии 

Будилник  

Режим "Не безпокойте 

Няма движение 

Известия за входящо повикване с името на контакт от
телефонния указател на смартфона. 

Функцията за известия от приложението ви позволява да
прочетете съобщение на екрана на смарт часовника.
Известията могат да идват от приложения като QQ,
WeChat, LinkedIn, Skype, Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber,
Line и други. 

В приложението може да се зададе будилник, който да ви
помогне да се събудите навреме. 

Този режим е полезен в ситуации и срещи, в които
известията не трябва да ви разсейват. Докато тя работи,
няма да ви се показват известия за съобщения и от
приложението. 

Няма движение Тази функция ни сигнализира, когато не
сме били активни дълго време. Тя ни напомня и ни
насърчава да започнем да бъдем активни. 
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Функции, налични в специалното приложение 

Функция за грижи 

Намиране на телефон 

Измерване на ЕКГ  

В приложението на собственика на часовника трябва да се
добави "приятел" чрез име на акаунт/електронна поща.
След като е добавен правилно, той може да провери какви
са размерите на притежателя на часовника. 

При избора на функцията "Намиране на телефон" в
смартфона ще се задейства звуков сигнал, който ще ви
помогне да намерите телефона си бързо и лесно. 

Приложението ни позволява да измерим ЕКГ, т.е. да
проверим нормалната сърдечна честота. Благодарение на
това измерване можем да открием отклонения от нормата,
които могат да ни предупредят за здравословни проблеми.
В приложението имаме възможност да извикаме измерване
на ЕКГ. За да се извърши измерването правилно, каишката
на смарт часовника трябва да е здраво пристегната, така
че да стои плътно на китката. Металната пластина от
вътрешната страна на плика трябва да се притисне към
кожата, като в същото време се натисне бутонът от
дясната страна на плика. При измерването не се движете,
запазете спокойствие и изчакайте измерването да
приключи.  

 *Не вземайте решения за здравето си само въз основа на резултатите от смарт часовника. За да бъдат измерванията
точни, потребителите трябва да измерват здравните функции в покой, както при традиционните медицински

устройства, и да се въздържат от измерване по време на физически упражнения, пушене или консумация на алкохол.
Смартчасовникът не е медицинско изделие и резултатите от измерванията са само за справка. 



Функции, налични в специалното приложение 

Настройки на алармата за треска 

Задаване на аларма за твърде висока сърдечна честота 

предприети стъпки 
изгорени калории 
изминато разстояние 
продължителност на съня  
измерване на сърдечния ритъм 
кръвно налягане 
насищане на кръвта с кислород 
телесна температура  
честота на дишане 
дейност 

В приложението могат да бъдат зададени две аларми:  

В приложението имаме възможност да зададем известие, когато
телесната температура достигне 38 ℃ (температурата се задава
автоматично). Можете да променяте температурата в
нотификацията от 37 ℃ или повече. 

Зададени са аларми, които ви уведомяват, когато сърдечният ви
ритъм е твърде висок. Можете да настроите собствения си
сърдечен ритъм, за да бъдете предупреждавани от
приложението. Сърдечният ритъм, който се задава автоматично
при активиране на алармата, е 150 удара в минута. 

В приложението ще намерите наличните истории на
измерванията:
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Обща информация  

Технически спецификации  

Водоустойчивост до
IP67**  
Позволява ви да
използвате часовника,
докато си миете ръцете или
в дъждовен ден.  

Батерия с капацитет 240
mAh  

Duża pojemność baterii
umożliwia długie korzystanie
ze smartwatcha.

Дизайн 
Класически  

Благодарение на
класическия си дизайн
часовникът се вписва във
всеки стил. 

Процесор от Texas
Instruments и OSRAM***.  

Високопрецизно
наблюдение на здравните
функции. 

**Стандартът IP67 позволява температура на водата от +10 до +35 градуса по Целзий и потапяне на дълбочина 1 м за период до 30 мин. Часовникът не
може да се използва по време на горещи бани или в сауна, тъй като не е пароустойчив. Той не е предназначен за плуване, а за да ви помогне да се

грижите за здравето си. 
***Смартчасовникът разполага със сензори Ti AFE4404 + 2*OSRAM 2703 + OSRAM LED за измерване на оксигенацията на кръвта, чипът Ti 129X отговаря

за измерването на ЕКГ, а Ti AFE4404 + 2*OSRAM 2703 - за измерване на PPG.



Обща информация   

Рекламации на продукти  

Всеки продукт, закупен в магазина, може да бъде заявен.
Гаранцията, която производителят предоставя, е 2 години от
закупуването на оборудването.  

Продуктът, предмет на жалбата, трябва да бъде изпратен на
адреса: Watchmark CH Marino, улица Paprotna 7, 51-117
Вроцлав. 

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

След като регистрирате жалбата, ще получите потвърждение
за подаването ѝ на посочения имейл адрес, заедно с
прикачен файл в pdf формат, съдържащ резюме на жалбата.
Жалбата трябва да бъде придружена от рекламирания
продукт с доказателство за покупка и номера на заявлението,
получен в електронната поща.  

След като стоките бъдат проверени, отдел "Жалби" ще се
свърже с клиента и ще го информира, че жалбата е
разгледана.  

Жалбата ще бъде разгледана в рамките на 30 дни от
получаването на рекламираната стока от отдела за жалби.  
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Обща информация   

Клиентът има право да се откаже от договора в рамките
на 14 дни от получаването на продукта, без да посочва
причина. Върнатите стоки трябва да са с пълна стойност
и да нямат следи от употреба. Ако върнатите стоки не са
в перфектно състояние, клиентът поема финансовите
последици, свързани с намаляването на стойността на
стоките, ако те са били използвани по неподходящ начин
и носят следи от употреба, надхвърлящи основната
проверка на функционалността.   

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

След като формулярът за оттегляне бъде регистриран,
клиентът ще получи потвърждение за своето
уведомление на посочения имейл адрес, заедно с
прикачен файл в pdf формат, съдържащ резюме. За да
се спази срокът за отказ, е достатъчно клиентът да
изпрати информация относно упражняването на правото
си на отказ преди изтичането на срока за отказ. 

 Връщане на продукта 
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Обща информация   

Продавачът възстановява плащането, като използва същия
начин на плащане, използван от потребителя, освен ако
потребителят изрично не се е съгласил с друг начин на
възстановяване, който не води до разходи за потребителя.  

Стоките, закупени стационарно в магазина, не подлежат на
възстановяване.   

Клиентът има право да замени стоките в рамките на 14 дни
от получаването им, без да посочва причина.  

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

След като формулярът за размяна бъде регистриран,
клиентът ще получи потвърждение на заявката си на
посочения имейл адрес, заедно с номера на заявката. За да
се спази срокът за обмен, е достатъчно клиентът да изпрати
информация относно желанието си да упражни правото си
на обмен преди изтичането на срока за обмен. 

 Връщане на продукта  

Замяна на продукта   
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Обща информация  

Клиентът сам изпраща закупените стоки на адреса:
Emedical CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100
Leszno. Пратката трябва да бъде придружена от
закупените стоки без дефекти и номера на заявлението,
получен след попълване на формуляра. 

Замяната ще бъде извършена незабавно, но не по-
късно от 5 дни от датата на доставка на стоките до нас,
ако продуктът, за който клиентът иска да замени
стоките, е наличен в магазина. Ако продуктът, посочен
от клиента за замяна, не е наличен, той ще бъде
изпратен веднага след като приемем доставката на
въпросния продукт.  

Ако върнатите стоки не са с пълна стойност, клиентът
ще носи отговорност за финансовите последици от
намаляването на стойността на стоките, ако те са били
използвани неправилно и имат следи от употреба извън
основната проверка на функционалността.   

Не е възможно часовникът да бъде заменен със същия
модел. 
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