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Часовник WDT95 информация
Watchmark WDT95 е часовник, създаден за активни хора. Той
информира потребителя за входящи телефонни обаждания,
текстови съобщения и известия от много месинджъри.
Измерва крачки, калории и пулс. Часовникът има вграден
високоговорител и микрофон, така че можете да провеждате
разговори без SIM карта.

Конфигурация на устройството

Съдържание на опаковката
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Въведение

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)



iOS 8.2 и по-нова версия
Android 4.4 и по-нова версия
Поддържан Bluetooth: 4.2+3.0

Хардуерни изисквания

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 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 8.2+
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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.

Допълнителна информация
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Как да носите смарт часовник?

Каишката за този модел часовник е с ширина 22 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

От едната страна натиснете пръстена на телескопа и
внимателно го преместете към центъра.
  След това дръпнете нагоре, докато телескопът се
отдели от часовника.

1.

2.



Приложението за модела смарт часовник WDT95 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. За да използвате смарт часовника за извършване и
приемане на повиквания, свържете също часовника си чрез
Bluetooth. На телефона си отидете в настройките на Bluetooth
и се свържете с устройство, наречено „Smart Watch“. Без
такава връзка някои функции няма да бъдат активни.

Google Play App Store

Приложения и функции

Инсталиране на приложението



Функции на интелигентния часовник

Час, дата, ден от седмицата

Педометър

Брояч на изгорени калории

Изминато разстояние

Регулиране на яркостта на подсветката на екрана

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.

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.

Регулирането на яркостта 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.
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Кръвно налягане (BP)*

Насищане (SPO2)*

ЕКГ*

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 се намира в
третия раздел вляво на главния екран под името BP.

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
кръвното налягане се намира в третия раздел вляво на
главния екран под името SPO2.

Електрокардиограмата измерва електрическата активност на
сърцето. Тя ви позволява да откриете много заболявания,
свързани с кръвоносната система. Електродите на часовника
трябва да са в пълен контакт с кожата. В часовника функцията
за измерване на кръвното налягане се намира в третия
раздел вдясно на главния екран под името ЕКГ. Ще видите
резултата в приложението.

*Не вземайте здравни решения единствено въз основа на резултатите от тестовете на смарт часовника. За точни
измервания потребителите трябва да измерват здравословните функции в покой, както при традиционните

медицински устройства, и да се въздържат от измерване, докато спортуват, пушат или консумират алкохол. Умният
часовник не е медицинско устройство и резултатите от измерването са само за справка.

Функции на интелигентния часовник



Сърдечен ритъм (HR)*

Музикален контрол

Функция "Намиране на телефон"

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. В часовника функцията за измерване на
кръвното налягане се намира в третия раздел вляво на
основния екран под името HR.

След като свържете часовника с телефона чрез
приложението и Bluetooth и включите музиката на телефона,
можете да пуснете звука от часовника, да поставите на пауза
и да възобновите възпроизвеждането, както и да превъртите
и превъртите песните. За да активирате тази функция,
стартирайте музикалния плейър на телефона си и след това
отидете на BT Music, което ще намерите в менюто отдясно
на началния екран.

След правилно сдвояване на устройството с приложението
на вашия телефон, ще можете бързо да намерите телефона
си. След като изберете „Намиране на телефон“, телефонът
ви ще вибрира и ще звъни. На часовника ще намерите тази
функция в менюто отдясно на началния екран.

*Не вземайте здравни решения единствено въз основа на резултатите от тестовете на смарт часовника. За точни
измервания потребителите трябва да измерват здравословните функции в покой, както при традиционните

медицински устройства, и да се въздържат от измерване, докато спортуват, пушат или консумират алкохол. Умният
часовник не е медицинско устройство и резултатите от измерването са само за справка.

Функции на интелигентния часовник



проследяване на съня

Известия/Съобщения

Връзки

Напомняне за движение

Функция, която помага при анализа на човешкия сън. В
часовника функцията за наблюдение на съня се намира във
втория раздел отляво на главния екран.

След като свържете часовника с телефона чрез
приложението и bluetooth 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. Повече на стр. 16.

Свързването на часовника към телефона чрез Bluetooth ви
позволява да говорите от нивото на смарт часовника, като
същевременно поддържате високо качество на звука. След
като свържете часовника към телефона, контактите от
телефона ще се показват на часовника.

В приложението можете да зададете циклични напомняния
на всеки 30-300 минути, благодарение на които часовникът,
след като установи, че човек остава неподвижен за дълго
време, ви напомня за необходимостта от извършване на
дейност. На часовника ще намерите тази функция в менюто
отдясно на началния екран.
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Хронометър

Калкулатор

Календар

Спортни режими

Функция, която се използва за контрол и измерване на
кратки периоди от време. На часовника ще намерите тази
функция в менюто отдясно на началния екран.

Полезна функция за извършване на бързи и прости
изчисления. На часовника ще намерите тази функция в
менюто отдясно на началния екран.

Проверете текущата дата и ден от седмицата. На часовника
ще намерите тази функция в менюто отдясно на началния
екран.

10-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 в
приложението след синхронизиране. Налични спортни
режими: скачане на въже, волейбол, бадминтон, тенис на
маса, алпинизъм, велосипед, бягане, ходене, йога, силови
спортове. В спортния режим се измерват параметри като
време, изгорени калории и пулс. В часовника спортните
функции могат да бъдат намерени след натискане на
долния бутон отстрани на корпуса.

Функции на интелигентния часовник



Възстановяване на фабричните настройки

Промяна на темата на щита

Режим за пестене на батерията

Настройки

Възстановяването на фабричните настройки ви позволява
да нулирате часовника си и да изтриете всички данни и
настройки. На часовника функцията за нулиране се намира
в настройките в менюто вдясно от началния екран.

Часовникът има няколко циферблата за избор. За да
смените циферблатите, натиснете продължително на
главния екран (около 3 секунди). Можете да изтеглите още
щитове в приложението. Повече на стр. 16.

Този режим позволява на часовника да работи по-дълго.
На часовника режимът за пестене на батерията е в менюто
отдясно на началния екран.

В настройките можете:
- включване/изключване на Bluetooth
- задаване на дата и час
- активиране на известия
- задайте езика на часовника
-задаване на времето за подсветка на екрана и нивото на
яркост
- възстановяване на фабричните настройки (нулиране на
устройството)
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Функции, налични в специално приложение

История на измерванията

Известия от социални приложения

Промяна на темата на щита

ЕКГ*

В приложението ще намерите историята на измерванията,
направени от часовника. За да проверите историята си,
изберете „Здраве“ в приложението.

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

Други теми за щитове са налични в специалното
приложение. За да изберете циферблати, отидете на
„Устройства“ в приложението, след това на „Циферблати“.
Данни/Wifi трябва да са включени, за да изтеглите щитове.

За да видите ЕКГ резултата, направен от вашия часовник,
отидете на „Устройства“ и след това „Тест ЕКГ“. Следвайте
инструкциите в приложението.

*Не вземайте здравни решения единствено въз основа на резултатите от тестовете на смарт часовника. За точни
измервания потребителите трябва да измерват здравословните функции в покой, както при традиционните

медицински устройства, и да се въздържат от измерване, докато спортуват, пушат или консумират алкохол. Умният
часовник не е медицинско устройство и резултатите от измерването са само за справка.



Управление на камерата на телефона

Намерете устройството

Спортни режими

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 „Отдалечена камера“.
Сега в менюто на часовника изберете „BT камера“, за да
стартирате камерата на телефона си. Полезно за правене
на групови снимки от разстояние.

В приложението, чрез избор на функцията "Намиране на
устройство", в часовника ще се активира звуков сигнал,
който ще помогне за локализиране на устройството.

В приложението можете да използвате спортни режими и
да имате визуализация на телефона си за изминатия
маршрут, темпото, изгорените калории, скоростта и
продължителността на активността. След приключване на
активността в приложението, изминатият маршрут ще бъде
показан на картата. Наличните режими са: бягане, ходене,
колоездене и туризъм. Историята ще бъде запазена в
приложението.
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Функции, налични в специално приложение



IP68 водоустойчив**

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

300mAh батерия

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

Класически дизайн

Благодарение на класическия
дизайн, часовникът пасва на
всяко облекло.

MTK2502_ BMA425 процесор

Иновативен процесор,
характеризиращ се с висока
ефективност.

**Стандартът IP68 позволява температура на водата от +10 до +35 градуса по Целзий и потапяне на дълбочина до 1,5 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.

Главна информация

Технически данни
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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.

Главна информация
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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

Главна информация
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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

Главна информация
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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.

Главна информация




