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Johdanto 

Tietoja WM18-kellosta 
WM18-älykello on ensiluokkainen malli, joka on suunniteltu
terveyttäsi ajatellen. Laitteessa on muun muassa sykemittari,
verenpainemittari, pulssioksimetri, lämpömittari, EKG-mittaus ja
unimonitori. Siinä on sisäänrakennettuna uusimman sukupolven
Texas Instruments AFE Ti4404 -siru tarkkaa paineenmittausta
varten, urheilutilat ja kyky näyttää ilmoituksia sosiaalisista
sovelluksista. 

Laitteen konfigurointi  

Pakkauksen sisältö 

Älykello (väri ja materiaali voivat
vaihdella valitun värin mukaan) 

Älykellon hihna (väri ja
materiaali voivat vaihdella

valitun värin mukaan). 

Laturi (väri ja materiaali voivat vaihdella
valitun mallin mukaan). 
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iiOS 8.2 ja uudempi 
Android 4.4 ja uudempi 
Bluetooth-tuki: 4.0   

Laitteistovaatimukset 

Latausohjeet  

Tämä älykello käyttää magneettilatausta. 
Kytke latauskaapeli USB-tuloon ja laitteen takaosan
latauskoskettimiin. Kun lataus on kytketty, lataus käynnistyy
automaattisesti ja latauskuvake ilmestyy näyttöön. 

Akun lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia. Älä käytä kelloa
sen latauksen aikana. 

Varoitus: Älä liitä magneettista latauskaapelia mihinkään kahteen
koskettimeen samanaikaisesti johtavalla materiaalilla, sillä tämä
voi aiheuttaa oikosulun. 

Android 4.4+ IOS 8.2+
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Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. On
suositeltavaa käyttää vain alkuperäistä akkua, laturia ja
lisävarusteita, jotka sisältyvät laitteen mukana toimitettuun
pakettiin. 
Valmistaja tai jakelija ei ole vastuussa kolmannen osapuolen
lisävarusteiden käytöstä. 

Tässä käyttöoppaassa esitetyt toiminnot voivat vaihdella eri
malleissa, sillä käyttöopas on älykellojen yleiskuvaus. Jotkin
mallit voivat poiketa standardista. 

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, lataa sitä
vähintään 2 tuntia. Ennen laitteen käyttöä sinun on ladattava ja
asennettava sovellus ja hyväksyttävä kaikki älykellon pyytämät
suostumukset. Jos tätä ei tehdä kokonaan, kaikki laitteen
ominaisuudet eivät ole käytettävissä. Älykello pyytää pääsyä
vain sellaisiin toimintoihin, jotka ovat välttämättömiä älykellon
moitteettoman toiminnan kannalta. 

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä. 
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Kuinka käyttää WM18? 

Tämän kellomallin hihna on 22 mm leveä. Se on
vaihdettavissa, ja siihen voi ostaa eri värisiä tai eri
materiaalista valmistettuja lisähihnoja. 

Kellon käyttäminen  

Kun et harrasta liikuntaa, käytä WM18-kelloa kuten tavallista
kelloa, toisin sanoen yhtä sormea ranneluun yläpuolella.  

Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn
sykkeenmittaustoiminnosta harjoituksen aikana, kokeile pitää
laitetta ranteesi päällä (2 sormea ranneluun yläpuolella)
mukavuuden ja vakauden parantamiseksi. Monet
harjoitukset, kuten pyöräily tai painonnosto, voivat aiheuttaa
älykellon sijainnin muuttumisen esimerkiksi ranteen
taivuttamisen vuoksi. Jos kello istuu alempana ranneluussa,
mittaukset voivat olla katkonaisia, joten oikea asento on
tärkeää. 
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Hihnan vaihtaminen  

 Työnnä hihnan toinen pää teleskoopin kanssa WM18
Plus -kellokotelon onteloon.
 Aseta kaukoputki toisella puolella ontelon keskelle ja
kiinnitä se kelloon.  

Kiinnitä alkuperäinen hihna kelloon ennen sen käyttöä. Kun
teet tämän toimenpiteen, ole varovainen ja varo kynsiäsi, kun
kiinnität teleskooppeja kelloon.  

1.

2.

Hihnan kiinnittäminen  

Hihnan irrottaminen  

 Paina toisella puolella teleskoopin pyörää ja työnnä sitä
varovasti sisäänpäin. 
 Vedä sitten ylöspäin, kunnes kaukoputki irtoaa kellosta. 

1.

2.
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Hihnan vaihtaminen 

Sovelluksen asentaminen

WM18 Plus -älykellomallin sovellus on "SmartHealth". Lataa
sovellus Google Playsta / App Storesta tai alla olevan QR-
koodin avulla.  

Kun olet asentanut sovelluksen, kytke puhelimen Bluetooth päälle
ja siirry sovellukseen. Jotta sovellus toimisi kunnolla, sinun on
annettava kaikki sovelluksen pyytämät suostumukset. Täytä
henkilökohtaiset tietosi - siirry oikeassa alakulmassa olevaan
kohtaan "Asetukset" ja valitse sitten sähköpostiosoitteesi kuvake.
Voit yhdistää kellon napsauttamalla kellon alakulmassa olevaa
painiketta: 
"Asetukset" ja sitten "Laitteen tila". Puhelin etsii Bluetooth-laitteita,
ja sinun on valittava sopiva malli (M18 Plus). 
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Älykellossa käytettävissä olevat toiminnot 

Aika, päivämäärä, viikonpäivä 

Askelmittari  

Näytön taustavalon kirkkauden 3-portainen säätö 

Kalorilaskuri* 

Kuljettu matka  

Näytössä näkyy kellonaika, päivämäärä ja viikonpäivä. Tiedot
näkyvät kellon päänäytössä. 

Laskee tietyn päivän aikana otetut askeleet (tiedot nollautuvat
joka päivä klo 00:00 alkaen). Otettujen askeleiden määrä näkyy
sovelluksessa tai kellon päänäytössä. 

Kolmiportainen kirkkauden säätö auttaa suojaamaan silmiäsi
yöllä liian kirkkaalta näytöltä ja säästää kellon akkua. Löydät
tämän toiminnon älykellon asetuksista ja voit valita sopivan
näytön kirkkauden. 

Laskee tietyn päivän aikana poltettujen kalorien määrän. Tiedot
kulutetuista kaloreista löytyvät kellon ja sovelluksen
aloitusnäytöstä.  

Tiedot päivän aikana kuljetun matkan pituudesta. Kuljettu
matka näkyy aloitusnäytön oikealla puolella olevalla
ensimmäisellä välilehdellä. Tällä välilehdellä näet myös
otettujen askelten määrän ja kulutetut kalorit. 
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Älykellossa käytettävissä olevat toiminnot  

Verenpaine* 

Happikyllästeisyys* 

Verenpaine on voima, jolla veri työntyy valtimoiden seinämiä
vasten sydänlihaksen supistumisen ja diastolen aikana. Systolisen
verenpaineen hyväksytty standardi on 120 mmHg ja diastolisen
verenpaineen 80 mmHg.  
Älykellossa on mahdollisuus kalibroida älykelloon rakennettu
verenpainemittari lääketieteellisen verenpainemittarisovelluksen
avulla. Kalibroinnin tavoitteena on tuottaa tarkempia
verenpainemittarin mittauksia. 
Kun olet asentanut erityisen sovelluksen, siirry kotisivulle ja etsi
sitten toiminto "PRESSURE". Kun olet toiminnossa, paina
"CALIBRATION"-painiketta ja syötä mittaustulos klassisesta
verenpainemittarista. 
Kellossa verenpaineen mittaustoiminto sijaitsee 5. välilehdellä,
päänäytön oikealla puolella. 

Tämä toiminto ilmaisee veren happipitoisuuden. Normaalisti
tuloksen pitäisi olla 95-100 %. Kun happipitoisuus laskee, se voi
olla vaarallista terveydellemme. 
Kellossa veren happipitoisuuden mittaustoiminto sijaitsee 6.
välilehdellä aloitusnäytön oikealla puolella. 
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Älykellossa käytettävissä olevat toiminnot  

Syke* 

Kehon lämpötila* 

EKG* 

Syke tai pulssi: se on sydänlihaksen lyöntien määrä minuutissa.
Hyväksytty normi on 60-100 lyöntiä minuutissa. Kun pulssi on
koholla, puhutaan takykardiasta, kun taas kun se laskee,
puhutaan bradykardiasta. Molemmat tilat voivat olla vaarallisia
terveydellemme. 
Kellossa syketoiminto sijaitsee 3. välilehdellä aloitusnäytön
oikealla puolella. 

Tämän toiminnon avulla voit mitata kehon nykyisen lämpötilan.
Aikuisen normaali ruumiinlämpö on 36,6 celsiusastetta. Kun
lämpötila nousee 38 asteeseen, puhutaan kuumeesta. 
Kellossa lämpötilan mittaustoiminto sijaitsee 2. välilehdellä
aloitusnäytön oikealla puolella.  

Elektrokardiogrammi mittaa sydämen sähköistä toimintaa. Sen
avulla voidaan havaita monia sydän- ja verisuonitauteja. Pidä
mittauksen aikana kiinni kellon sivussa olevasta metallilevystä.
Kellon elektrodien on oltava kokonaan ihoa vasten. 
Kellossa EKG:n mittaustoiminto sijaitsee 4. välilehdellä
aloitusnäytön oikealla puolella. 
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Älykellossa käytettävissä olevat toiminnot 

Hengitystaajuus* 

Unimonitori*  

Ilmoitukset / viestit 

Hengityskertojen määrää minuutissa kutsutaan
hengitystaajuudeksi (RR). Aikuisen normaali rauhallinen
hengitystaajuus on 12-20 hengitystä minuutissa. 
Kellossa hengitystaajuuden mittaustoiminto sijaitsee 7.
välilehdellä aloitusnäytön oikealla puolella. 

Toiminto, joka auttaa analysoimaan henkilön unta. Kello
näyttää nukkumiesi tuntien määrän ja unen vaiheet, ja se
erottaa toisistaan matalan ja syvän unen. 
Kellossa unenvalvontatoiminto on toimintojen valinnan
alareunan 9. kohdassa.   

Kun kello on yhdistetty puhelimeen sovelluksen kautta ja
asianmukaiset käyttöoikeudet on myönnetty, saapuvat
ilmoitukset viesteistä ja sosiaalisista verkostoista näkyvät
kellossa.  
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Älykellossa käytettävissä olevat toiminnot  

Sekuntikello 

Puhelimen kameran ohjaus 

Sää 

Urheilutilat 

Toiminto, jota käytetään lyhyiden aikavälien tarkistamiseen ja
mittaamiseen.  
Kellossa sekuntikellotoiminto sijaitsee toimintovalinnan
alareunassa kohdassa 10. 

Tämän toiminnon avulla voit ottaa valokuvia puhelimen
kameralla etänä aktivoimalla puhelimen kameran
suljinpainikkeen älykellon kautta. 
Kellossa kameran ohjaustoiminto on toimintovalinnan
alareunan 11. kohdassa. 

Lisätoiminto, jota parhaillaan testataan. Sää saattaa osoittaa
väärän sijainnin. 

Kellon 7 urheilutilan avulla voit hallita harjoittelutavoitteitasi
muun muassa seuraamalla aikaa, vauhtia, kulutettuja kaloreita
ja pulssia harjoituksen aikana. 

Harjoitustiedot löytyvät sovelluksesta synkronoinnin jälkeen. 
Käytettävissä olevat urheilutilat: juoksu, pyöräily, kuntoilu,
sulkapallo, pingis, koripallo, hyppy. Kellon urheilutilat sijaitsevat
päänäytön vasemmalla puolella. 
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Älykellossa käytettävissä olevat toiminnot  

Palauta tehdasasetukset 
Palauta tehdasasetuksiin -toiminnon avulla voit valita
erityyppisiä asetuksia ja palauttaa ne myöhemmin
tehdasasetuksiin. 
Kellon tehdasasetusten palautustoiminto sijaitsee pääasetusten
kohdassa 3. 
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Omatoimisessa sovelluksessa käytettävissä olevat toiminnot 

Verenpainemittarin kalibrointi 

Automaattinen sykkeen tunnistus 

Älykellossa on mahdollisuus kalibroida älykelloon
sisäänrakennettu verenpainemittari lääketieteellisen
verenpainemittarisovelluksen avulla. Kalibroinnin tavoitteena on
tuottaa tarkempia verenpainemittarin mittauksia. 
Kun olet asentanut erityisen sovelluksen, siirry etusivulle ja etsi
"PRESSURE"-toiminto. Kun olet toiminnossa, paina
"CALIBRATION"-painiketta ja syötä mittaustulos klassisesta
verenpainemittarista. 

Sovelluksessa on mahdollista ottaa sykemittauksia pyynnöstä
ja asettaa mittaukset otettavaksi syklisesti. 
Syklinen mittaus voidaan kytkeä päälle tai pois sovelluksessa,
ja automaattiset mittaukset voidaan asettaa tapahtumaan 10-60
minuutin välein. Automaattinen mittaus suoritetaan ilman
meidän väliintuloamme. 
Sykemittaus auttaa meitä määrittämään harjoittelun
intensiteetin ja havaitsemaan sykkeen erot stressitilanteissa ja
levossa. 
Automaattisten mittausten asettaminen vähentää akun
käyttöikää. 
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Ominaisuudet, jotka ovat saatavilla sovelluksessa 

Ilmoitukset saapuvista puheluista 

Sosiaalisen median sovellusten ilmoitukset 

Herätyskello  

Älä häiritse -tila 

Ei esitystä 

Ilmoitukset saapuvasta puhelusta älypuhelimen
puhelinluettelossa olevan yhteystiedon nimellä. 

Sovellusilmoitustoiminnon avulla voit lukea viestin älykellon
näytöltä. Ilmoituksia voi tulla esimerkiksi QQ-, WeChat-,
LinkedIn-, Skype-, Facebook-, Twitter-, WhatsApp-, Viber-,
Line- ja muista sovelluksista. 

Sovelluksessa voi asettaa herätyskellon, joka auttaa sinua
heräämään ajoissa. 

Tämä tila on hyödyllinen tilanteissa ja kokouksissa, joissa
ilmoitusten ei pitäisi häiritä sinua. Kun se on käynnissä, sinulle
ei näytetä ilmoituksia viesteistä ja sovelluksesta. 

Ei liikettä Tämä toiminto ilmoittaa meille, kun emme ole olleet
aktiivisia pitkään aikaan. Se muistuttaa meitä ja kannustaa
meitä aloittamaan aktiivisen toiminnan. 
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Omatoimisessa sovelluksessa käytettävissä olevat toiminnot 

Hoitotoiminto 

Etsi puhelin

EKG-mittaus  

Kellon omistajan sovelluksessa "ystävä" on lisättävä tilin nimen
tai sähköpostin kautta. Kun kello on lisätty oikein, hän voi
tarkistaa kellon käyttäjän mitat. 

Älykellossa puhelimen etsiminen -toiminnon valitseminen
käynnistää äänimerkin, joka auttaa sinua löytämään puhelimesi
nopeasti ja helposti. 

Sovelluksen avulla voimme mitata EKG:n eli tarkistaa
normaalin sydämen sykkeen. Tämän mittauksen ansiosta
voimme havaita poikkeamat normaalista, mikä voi varoittaa
meitä terveysongelmista. Sovelluksessa on mahdollisuus
kutsua EKG-mittaus. Jotta mittaus voidaan suorittaa oikein,
älykellon hihnan on oltava tiukasti kiinni, jotta se istuu tiukasti
ranteessa. Kirjekuoren sisäpuolella olevaa metallilevyä on
painettava ihoa vasten, ja samalla on painettava kirjekuoren
oikealla puolella olevaa painiketta. Älä liiku mittauksen aikana,
pysy rauhallisena ja odota mittauksen päättymistä.  

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

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



Omatoimisessa sovelluksessa käytettävissä olevat toiminnot 

Kuumehälytyksen asetukset 

Hälytyksen asettaminen liian korkealle sykkeelle 

toteutetut toimenpiteet 
poltetut kalorit 
kuljettu matka 
unen pituus  
sykkeen mittaus 
verenpaine 
veren hapetus 
kehon lämpötila  
hengitystaajuus 
toiminta 

Sovelluksessa voidaan asettaa kaksi hälytystä: 

Sovelluksessa on mahdollisuus asettaa ilmoitus, kun kehon
lämpötila saavuttaa 38 ℃ (lämpötila asetetaan automaattisesti).
Voit muuttaa ilmoituksen lämpötilaa 37 ℃ tai korkeammaksi. 

Hälytykset on asetettu ilmoittamaan, kun sykkeesi on liian
korkea. Voit asettaa oman sykkeesi, josta sovellus ilmoittaa.
Hälytyksen aktivoituessa automaattisesti asetettava syke on
150 lyöntiä minuutissa. 

Sovelluksesta löydät käytettävissä olevat mittaushistoriat: 
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Yleistä  

Tekniset tiedot  

Vesitiivis IP67**  

Mahdollistaa kellon käytön
käsiä pestessä tai sateisena
päivänä.  

240mAh akku 

Suuri akkukapasiteetti
mahdollistaa älykellon pitkän
käytön. 

Suunnittelu 
Klassinen  

Klassisen muotoilun ansiosta
kello sopii mihin tahansa
tyyliin. 

Texas Instrumentsin ja
OSRAMin prosessori***.  

Terveystoimintojen erittäin
tarkka seuranta. 

** IP67-standardi sallii veden lämpötilan +10 - +35 celsiusastetta ja upotuksen 1 metrin syvyyteen enintään 30 minuutiksi. Kelloa ei voi käyttää kuumassa kylvyssä
tai saunassa, koska se ei ole höyrynkestävä. Sitä ei ole suunniteltu uintia varten, vaan se on suunniteltu auttamaan sinua huolehtimaan terveydestäsi. 

 
***Älykellossa on Ti AFE4404 + 2*OSRAM 2703 + OSRAM LED -anturit veren happipitoisuuden mittaamiseen, Ti 129X -siru vastaa EKG:n mittaamisesta ja Ti

AFE4404 + 2*OSRAM 2703 PPG:n mittaamiseen. 



Yleistä   

Tuotevalitukset  

Kaikki kaupasta ostetut tuotteet voidaan lunastaa.
Valmistajan myöntämä takuu on 2 vuotta laitteen
ostamisesta. 

Valituksen kohteena oleva tuote on lähetettävä seuraavaan
osoitteeseen: Watchmark CH Marino, 7 Paprotna Street, 51-
117 Wrocław.  

Jos haluat tehdä valituksen, täytä lomake osoitteessa
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.  

Kun olet rekisteröinyt valituksen, saat vahvistuksen sen
lähettämisestä annettuun sähköpostiosoitteeseen sekä pdf-
liitteen, joka sisältää yhteenvedon valituksesta. Valitukseen
on liitettävä mainostettu tuote, ostotodistus ja sähköpostissa
saatu hakemusnumero.   

Kun tavarat on tarkastettu, valitusosasto ottaa yhteyttä
asiakkaaseen ja ilmoittaa hänelle, että valitus on käsitelty.  

Valitus käsitellään 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona
valitusosasto on vastaanottanut mainostetut tavarat.  
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Yleistä   

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän
kuluessa tuotteen vastaanottamisesta ilman syytä.
Palautettujen tavaroiden on oltava täysin arvokkaita, eikä
niissä saa olla käytön jälkiä. Jos palautetut tavarat eivät ole
moitteettomassa kunnossa, asiakas vastaa tavaran arvon
alenemiseen liittyvistä taloudellisista seurauksista, jos
tavaraa on käytetty sopimattomalla tavalla ja jos siinä on
käytön jälkiä, jotka ylittävät perustoiminnallisuuden
tarkistamisen. 

Asiakkaan on ilmoitettava myymälälle sopimuksen
peruuttamisesta täyttämällä palautuslomake osoitteessa:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.  

Kun peruuttamislomake on rekisteröity, asiakas saa
vahvistuksen ilmoituksestaan ilmoitettuun
sähköpostiosoitteeseen sekä pdf-liitteen, joka sisältää
yhteenvedon. Peruuttamisajan noudattamiseksi riittää, että
asiakas lähettää peruuttamisoikeutensa käyttämistä
koskevat tiedot ennen peruuttamisajan päättymistä. 

 Tuotteen palauttaminen 
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Yleistä  

Myyjän on palautettava maksu käyttäen samaa
maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttaja ole
nimenomaisesti sopinut muusta palautustavasta, josta ei
aiheudu kuluttajalle kustannuksia.  

Myymälästä paikallaan ostettuja tavaroita ei palauteta.   

Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tavara 14 päivän kuluessa
sen vastaanottamisesta ilman syytä.  

Asiakkaan on ilmoitettava myymälälle halustaan vaihtaa
tavarat täyttämällä lomake:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.  

Kun asiakas on rekisteröinyt vaihtolomakkeen, hän saa
vahvistuksen pyynnöstään ilmoittamaansa
sähköpostiosoitteeseen sekä pyynnön numeron. Vaihtoa
koskevan määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas
lähettää tiedot halustaan käyttää vaihto-oikeuttaan ennen
vaihtoa koskevan määräajan päättymistä. 

 Tuotteen palauttaminen  

Tuotteen korvaaminen  
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Yleistä  

Asiakas lähettää ostamansa tavarat itse osoitteeseen:
Emedical CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100
Leszno. Paketin mukana on oltava ostetut virheettömät
tavarat ja hakemusnumero, joka on saatu lomakkeen
täyttämisen jälkeen.  

Vaihto suoritetaan välittömästi, mutta viimeistään 5 päivän
kuluessa siitä, kun tavarat on toimitettu meille, jos tuote,
johon asiakas haluaa vaihtaa tavarat, on saatavilla
myymälässä. Jos asiakkaan vaihtoa varten ilmoittamaa
tuotetta ei ole saatavilla, se lähetetään heti, kun olemme
hyväksyneet kyseisen tuotteen toimituksen.  

Jos palautetut tavarat eivät ole täysin arvokkaita, asiakas on
taloudellisesti vastuussa tavaroiden arvonalennuksesta, jos
niitä on käytetty epäasianmukaisesti ja jos niissä on
merkkejä käytöstä, joka ylittää perustoiminnallisuuden
tarkistamisen.   

Kelloa ei ole mahdollista vaihtaa samaan malliin. 
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