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Par Watchmark WDT95
Watchmark WDT95 ir aktīviem cilvēkiem paredzēts pulkstenis. Tas
informē lietotāju par ienākošajiem tālruņa zvaniem, īsziņām un
paziņojumiem no vairākiem ziņnešiem. Tas mēra soļus, kalorijas
un pulsu. Pulkstenī ir iebūvēts skaļrunis un mikrofons, tāpēc varat
veikt zvanus bez SIM kartes. 

Ierīces konfigurācija 

Iepakojuma saturs
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Ievads

Viedpulkstenis (krāsa un
materiāls var atšķirties atkarībā

no izvēlētās krāsas)

Siksniņa (krāsa un materiāls
var atšķirties atkarībā no

izvēlētās krāsas)

lādētājs (krāsa un materiāls
var atšķirties atkarībā no

izvēlētā modeļa)



iOS 8.2 un jaunāka versija
Android 4.4 un jaunāka versija
Atbalstītais Bluetooth: 4.2+3.0 

Aparatūras prasības

Uzlādes instrukcijas 

Šis viedpulkstenis izmanto magnētisko uzlādi.
Pievienojiet uzlādes kabeli USB ievadei un ierīces aizmugurējiem
uzlādes kontaktiem. Pēc savienošanas uzlāde sāksies
automātiski, un ekrānā parādīsies uzlādes ikona. 

Akumulatora pilnīgai uzlādei nepieciešamas aptuveni 2 stundas.
Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.

Uzmanību: nepievienojiet magnētisko uzlādes kabeli
vienlaikus 2 kontaktiem ar vadošu materiālu, jo tas var
izraisīt īssavienojumu.

Android 4.4+ IOS 8.2+
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Pirms iekārtas lietošanas uzmanīgi izlasiet visu lietotāja
rokasgrāmatu. Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru,
lādētāju un piederumus, kas iekļauti komplektā, kurš saņemts
kopā ar ierīci.
Ne ražotājs, ne izplatītājs nav atbildīgs par trešo pušu
piederumu lietošanu.

Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas var atšķirties atkarībā
no modeļa, jo rokasgrāmata ir viedpulksteņu vispārīgs apraksts.
Daži modeļi var atšķirties no standarta.

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes uzlādējiet to vismaz 2
stundas. Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē un jāinstalē
lietotne un jāpieņem visas viedpulksteņa pieprasītās
piekrišanas. Ja tas nav izdarīts pilnībā, nebūs pieejamas visas
ierīces funkcijas. Viedpulkstenis pieprasīs piekļuvi tikai tām
funkcijām, kas ir nepieciešamas viedpulksteņa pareizai
darbībai.

Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas saturu.

Papildu informācija
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Kā valkāt viedpulksteni?

Šī pulksteņa modeļa siksniņa ir 22 mm plata. Tas ir maināms,
un var iegādāties papildu siksniņas citā krāsā vai no cita
materiāla.

Pulksteņa nēsāšana 

Kad neveicat treniņus, valkājiet viedpulksteni kā parastu
pulksteni, t. i., ar vienu pirkstu virs plaukstas kaula.

Lai treniņa laikā pilnībā izmantotu sirdsdarbības monitoringa
funkcijas priekšrocības, mēģiniet valkāt ierīci virs plaukstas
locītavas (2 pirkstus virs plaukstas kaula), lai uzlabotu
komfortu un stabilitāti. Daudzi vingrinājumi, piemēram,
braukšana ar velosipēdu vai svarcelšana, var mainīt
viedpulksteņa novietojumu, piemēram, saliekot plaukstu. Ja
pulkstenis atrodas zemāk uz plaukstas kaula, mērījumi var
būt neregulāri, tāpēc ir svarīgi to pareizi novietot.
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Siksnas nomaiņa
paska 

  Ievietojiet vienu siksniņas galu kopā ar teleskopu
pulksteņa aploksnes padziļinājumā.
 Ar otru galu ievietojiet teleskopu dobuma centrā un
piestipriniet to pie pulksteņa. 

Pirms pulksteņa lietošanas piestipriniet pie tā oriģinālo
siksniņu. Veicot šo operāciju, esiet uzmanīgi un uzmanieties
no pirkstu nagiem, kad piestipriniet teleskopus pie pulksteņa. 

1.

2.

Jostas valkāšana 

Jostas noņemšana 

 Ar vienu roku nospiediet teleskopa ritenīti un viegli virziet
to uz iekšu.
  Pēc tam velciet uz augšu, līdz teleskops atdalās no
pulksteņa.

1.

2.



WDT95 viedpulksteņa modeļa lietotne ir "WearPro".
Programma ir jālejupielādē no Google Play / App Store vai
izmantojot zemāk norādīto QR kodu. 

Kad lietotne ir instalēta, ieslēdziet Bluetooth savā tālrunī un
atveriet lietotni. Izveidojiet kontu vai piesakieties anonīmi.
Aizpildiet savu informāciju un atļaujiet piekļuvi. Lai lietotne
darbotos pareizi, ir jāsniedz visas tajā pieprasītās piekrišanas. Lai
pievienotu pulksteni, noklikšķiniet uz apakšējā stūrī: "Ierīces" un
pēc tam "Savienot ierīces". Tālrunī tiks veikta ierīču meklēšana,
un jums jāizvēlas atbilstošais modelis (Smart watch). Viedo
pulksteni var pieslēgt arī, izmantojot QR kodu. 
Lai varētu izmantot zvanu veikšanas un saņemšanas funkciju,
izmantojot viedpulksteni, savienojiet pulksteni arī ar Bluetooth.
Tālrunī atveriet Bluetooth iestatījumus un izveidojiet savienojumu
ar ierīci ar nosaukumu "Smart Watch". Bez šāda savienojuma
dažas funkcijas nebūs aktīvas.

Google Play App Store

Pieteikumi un funkcijas

Aplikāciju instalēšana



Viedpulkstenī pieejamās funkcijas

Laiks, datums, nedēļas diena

Pedometrs 

Kaloriju skaitītājs

Nobrauktais attālums 

Ekrāna aizmugures apgaismojuma spilgtuma
regulēšana

Displejā tiek parādīts laiks, datums un nedēļas diena. Dati tiek
parādīti pulksteņa galvenajā ekrānā. 

Saskaita attiecīgajā dienā veiktos soļus (dati katru dienu tiek
atjaunoti no 00:00). Veikto soļu skaitu var redzēt lietotnē vai
galvenajā ekrānā pirmajā cilnē pa labi.

Aprēķina attiecīgajā dienā sadedzināto kaloriju skaitu. Datus
par sadedzinātajām kalorijām var atrast lietotnes sākuma
ekrāna pirmajā cilnē pa labi.

Informācija par to, cik liels attālums tika nobraukts dienas laikā.
Nobraukto attālumu var atrast sākuma ekrāna pirmajā cilnē pa
labi. 

Spilgtuma regulēšana palīdz pasargāt acis no pārāk spilgta
ekrāna naktī un ietaupa pulksteņa akumulatoru. Šo funkciju var
atrast galvenā ekrāna nolaižamajā izvēlnē.
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Asinsspiediens (BP)*

Piesātinājums ar skābekli (SPO2)*

EKG*

Asinsspiediens ir spēks, ar kādu sirds muskuļa sistoles un
diastolas laikā asinis spiež pret artēriju sieniņām. Pieņemta norma
sistoliskajam asinsspiedienam ir 120 mm Hg, bet diastoliskajam
asinsspiedienam - 80 mm Hg. Pulkstenī asinsspiediena mērīšanas
funkcija atrodas galvenā ekrāna kreisajā pusē trešajā cilnē ar
nosaukumu BP. 

Šī funkcija norāda skābekļa līmeni asinīs. Parasti rezultātam jābūt
no 95 līdz 100 %. Ja skābekļa līmenis samazinās, tas var būt
bīstami veselībai. Pulkstenī asinsspiediena mērīšanas funkcija
atrodas sākumekrāna kreisās puses trešajā cilnē ar nosaukumu
SPO2.

Ar elektrokardiogrammu tiek izmeklēta sirds elektriskā aktivitāte.
Tas ļauj noteikt daudzas sirds un asinsvadu slimības. Pulksteņa
elektrodiem pilnībā jāpieguļ pie ādas. Pulkstenī asinsspiediena
mērīšanas funkcija atrodas sākumekrāna trešajā cilnē pa labi no
sākuma ekrāna zem nosaukuma EKG. Rezultātu redzēsiet
lietotnē.

*Nepieņemiet lēmumus par veselību, pamatojoties tikai uz viedpulksteņa rezultātiem. Lai mērījumi būtu precīzi, lietotājiem
jāveic veselības funkciju mērījumi miera stāvoklī, tāpat kā ar tradicionālajām medicīnas ierīcēm, un atturēties no mērījumiem
fiziskās slodzes, smēķēšanas vai alkohola lietošanas laikā. Viedpulkstenis nav medicīnas ierīce, un mērījumu rezultāti ir tikai

atsauces informācijai.

Viedpulkstenī pieejamās funkcijas



Sirdsdarbība (HR)*

Mūzikas vadība

"Tālruņa atrašanas" funkcija

Sirdsdarbība jeb pulss: ir sirds muskuļa sitienu skaits 1 minūtē.
Pieņemta norma ir no 60 līdz 100 sitieniem minūtē. Ja pulss ir
paaugstināts, mēs runājam par tahikardiju, bet, ja tas ir
samazināts, mēs runājam par bradikardiju. Abi stāvokļi var būt
bīstami mūsu veselībai. Pulkstenī asinsspiediena mērīšanas
funkcija atrodas sākumekrāna kreisās puses trešajā cilnē ar
nosaukumu HR.

Kad pulkstenis ir savienots ar tālruni, izmantojot lietotni un
Bluetooth, un tālrunī ir aktivizēta mūzikas atskaņošana, varat
atskaņot audio no pulksteņa, apturēt un atsākt atskaņošanu, kā
arī ritināt dziesmas uz priekšu un atpakaļ. Lai iespējotu šo
funkciju, tālrunī iedarbiniet mūzikas atskaņotāju un pēc tam
atveriet sadaļu BT Music, kas atrodas izvēlnē pa labi no
sākuma ekrāna. 

Kad ierīce būs pareizi savienota ar tālruņa programmu, varēsiet
ātri atrast tālruni. Kad atlasīsiet "Atrast tālruni", tālrunis sāks
vibrēt un zvanīt. Pulkstenī šo funkciju var atrast izvēlnē pa labi
no sākuma ekrāna.

*Nepieņemiet lēmumus par veselību, pamatojoties tikai uz viedpulksteņa rezultātiem. Lai mērījumi būtu precīzi, lietotājiem
jāveic veselības funkciju mērījumi miera stāvoklī, tāpat kā ar tradicionālajām medicīnas ierīcēm, un atturēties no mērījumiem
fiziskās slodzes, smēķēšanas vai alkohola lietošanas laikā. Viedpulkstenis nav medicīnas ierīce, un mērījumu rezultāti ir tikai

atsauces informācijai.

Viedpulkstenī pieejamās funkcijas



Miega monitors

Paziņojumi / ziņojumi

Savienojumi

Kustības atgādinājums

Funkcija, kas palīdz analizēt personas miegu. Pulkstenis rāda
gulēto stundu skaitu un miega fāzes, kurās mēs atšķiram
seklās un dziļās miega fāzes.
Pulkstenī miega monitoringa funkcija atrodas otrajā cilnē pa
kreisi no sākuma ekrāna.

Kad pulkstenis ir savienots ar tālruni, izmantojot lietotni un
Bluetooth, un ir piešķirtas attiecīgās atļaujas, pulksteņa ekrānā
tiks parādīti ienākošie ziņu un sociālo tīklu paziņojumi. Lai tiktu
rādīti paziņojumi, šī funkcija jāaktivizē lietotnes iestatījumos. Lai
uzzinātu vairāk, skatiet 16. lappusi.

Savienojot pulksteni ar tālruni, izmantojot Bluetooth, varat veikt
zvanus no viedpulksteņa, saglabājot augstu skaņas kvalitāti.
Kad pulkstenis ir savienots ar tālruni, kontaktpersonas no
tālruņa tiks parādītas pulksteņa ekrānā. 

Lietotnē varat iestatīt cikliskus atgādinājumus ik pēc 30-300
minūtēm, kad pulkstenis, konstatējot, ka cilvēks ilgāku laiku ir
nekustīgs, atgādina viņam veikt kādu darbību. Pulkstenī šo
funkciju var atrast izvēlnē pa labi no sākuma ekrāna.
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Viedpulkstenī pieejamās funkcijas



Skaitļošanas pulksteņrādis 

Kalkulators

Kalendārs

Sporta režīmi

Funkcija, ko izmanto, lai pārbaudītu un izmērītu īsus laika
intervālus. Pulkstenī šo funkciju var atrast izvēlnē pa labi no
sākuma ekrāna.

Noderīga funkcija ātru un vienkāršu aprēķinu veikšanai.
Pulkstenī šo funkciju atradīsiet izvēlnē, kas atrodas galvenā
ekrāna labajā pusē.

Pārbaudiet pašreizējo datumu un nedēļas dienu. Pulkstenī šo
funkciju var atrast izvēlnē, kas atrodas galvenā ekrāna labajā
pusē.

Pulksteņa 10 sporta režīmi ļauj kontrolēt treniņu mērķus,
uzraugot soļus, pulsu, kalorijas un attālumu.
Pēc sinhronizēšanas treniņa datus var atrast lietotnē.
Pieejamie sporta veidi: skečings, volejbols, badmintons, galda
teniss, alpīnisms, riteņbraukšana, skriešana, pastaigas, joga,
spēka sporta veidi. Sporta režīms mēra tādus parametrus kā
laiks, sadedzinātās kalorijas un sirdsdarbība. Pulksteņa sporta
funkcijas var atrast, nospiežot apakšējo pogu aploksnes sānos. 
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Viedpulkstenī pieejamās funkcijas



Atiestatīt rūpnīcas iestatījumus

Ciparnīcas tēmas maiņa

Akumulatora taupīšanas režīms

Iestatījumi

Atiestatot rūpnīcas iestatījumus, varat atiestatīt pulksteni un
dzēst visus datus un iestatījumus. Pulkstenī atiestatīšanas
funkcija atrodas iestatījumu izvēlnē pa labi no sākuma ekrāna.

Pulkstenim ir vairākas ciparnīcas, no kurām var izvēlēties. Lai
mainītu ciparnīcas, ilgi (aptuveni 3 sekundes) nospiediet
galveno ekrānu. Lietotnē varat lejupielādēt vairāk ciparnīcas.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet 16. lappusi.

Šis režīms ļauj pulksteņam darboties ilgāk. Pulkstenī
akumulatora taupīšanas režīms atrodas izvēlnē pa labi no
galvenā ekrāna.

Iestatījumos varat:
-ieslēgt/izslēgt Bluetooth
-noteikt datumu un laiku
-pārslēgt paziņojumus
-noteikt pulksteņa valodu
regulēt fona apgaismojuma laiku un spilgtumu - atjaunot
rūpnīcas iestatījumus (atiestatīt ierīci).
-Izjaunojiet ierīces rūpnīcas iestatījumus.
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Viedpulkstenī pieejamās funkcijas



Funkcijas, kas pieejamas īpašā lietojumprogrammā

Mērījumu vēsture

Paziņojumi no sociālajām lietotnēm

Ciparnīcas tēmas maiņa

EKG*

Lietotnē atradīsiet pulksteņa veikto mērījumu vēsturi. Lai
pārbaudītu vēsturi, programmā izvēlieties "Veselība".

Programmas paziņojuma funkcija ļauj izlasīt ziņojuma sākumu
viedpulksteņa ekrānā. Paziņojumus var saņemt no šādām
lietotnēm: Facebook, Instagram, Gmail un Messenger. Lai
iespējotu šo funkciju, atveriet sadaļu "Ierīces" un pēc tam
atlasiet "Programmu paziņojumi". 

Citas ciparnīcas tēmas ir pieejamas īpašajā lietotnē. Lai atlasītu
ciparnīcas, atveriet lietotnē sadaļu "Ierīces" un pēc tam
"Ciparnīcas". Lai lejupielādētu ciparnīcas, ir jābūt iespējotai
datu/ Wi-Fi pārraidei. 

Lai apskatītu pulksteņa veiktās EKG rezultātu, dodieties uz
"Ierīces" un pēc tam uz "EKG tests". Veiciet darbības saskaņā
ar lietotnē parādītajiem norādījumiem. 

*Nepieņemiet lēmumus par veselību, pamatojoties tikai uz viedpulksteņa rezultātiem. Lai mērījumi būtu precīzi, lietotājiem
jāveic veselības funkciju mērījumi miera stāvoklī, tāpat kā ar tradicionālajām medicīnas ierīcēm, un atturēties no mērījumiem
fiziskās slodzes, smēķēšanas vai alkohola lietošanas laikā. Viedpulkstenis nav medicīnas ierīce, un mērījumu rezultāti ir tikai

atsauces informācijai.



Tālruņa kameras vadība

Atrast ierīci

Sporta režīmi

Šī funkcija ļauj attālināti fotografēt ar tālruņa kameru, aktivizējot
kameras slēdža pogu uz pulksteņa. Lai uzņemtu attēlu,
izvēlieties "Ierīces" un pēc tam "Attālā kamera". Tagad
pulksteņa izvēlnē izvēlieties "BT kamera", lai palaistu tālruņa
kameru. Noderīga funkcija grupu fotoattēlu uzņemšanai no
attāluma. 

Programmā, izvēloties "Atrast ierīci", pulksteņa ekrānā
atskanēs skaņas signāls, kas palīdzēs noteikt ierīces atrašanās
vietu. 

Lietotnē varat izmantot sporta režīmus un tālrunī redzēt veikto
maršrutu, tempu, sadedzinātās kalorijas, ātrumu un aktivitātes
ilgumu. Aktivitātes beigās lietotnē esošajā kartē būs redzams
veiktais maršruts. Pieejamie režīmi ir skriešana, pastaiga,
riteņbraukšana un pārgājieni. Vēsture tiks saglabāta lietotnē. 
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Funkcijas, kas pieejamas īpašā lietojumprogrammā



IP68** ūdensizturība

Ļauj lietot pulksteni, kamēr
mazgājat rokas vai lietainā
dienā.

300 mAh akumulators

Lielā akumulatora ietilpība
nodrošina ilgu viedpulksteņa
lietošanu.

Klasisks dizains

Pateicoties klasiskajam
dizainam, pulkstenis sader ar
jebkuru stilu.

MTK2502_ BMA425 procesors

Inovatīvs procesors ar augstu
veiktspēju.

**Standarts IP68 pieļauj ūdens temperatūru no +10 līdz +35 grādiem pēc Celsija un iegremdēšanu 1,5 m dziļumā līdz 30 minūtēm. Pulksteni
nevar lietot karstā vannā vai saunā, jo tas nav tvaika izturīgs. Tas nav paredzēts peldēšanai, tas ir izstrādāts, lai palīdzētu rūpēties par jūsu

veselību.

Vispārīga informācija 

Tehniskie dati
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Vispārīga informācija 

Produkta sūdzība

Var pieprasīt jebkuru veikalā iegādātu produktu. Ražotāja
dotā prasība ir 2 gadi no iekārtas iegādes brīža.

Reklamētais produkts jānosūta uz adresi: Watchmark CH
Marino, Paprotna iela 7, 51-117 Vroclava.

Lai reģistrētu sūdzību, aizpildiet veidlapu vietnē
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Pēc sūdzības reģistrēšanas uz norādīto e-pasta adresi
saņemsiet apstiprinājumu par sūdzības iesniegšanu kopā ar
pdf pielikumu, kurā būs iekļauts sūdzības kopsavilkums.
Sūdzībai jāpievieno reklamētais produkts ar pirkumu
apliecinošu dokumentu un e-pastā saņemtais pieteikuma
numurs. 

Kad preces būs pārbaudītas, Sūdzību nodaļa sazināsies ar
klientu un informēs viņu, ka sūdzība ir izskatīta.

Sūdzība tiks izskatīta 30 dienu laikā no dienas, kad Sūdzību
nodaļa saņems reklamēto preci.
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Klientam ir tiesības atteikties no līguma 14 dienu laikā pēc
produkta saņemšanas, nenorādot iemeslu. Atgrieztajām
precēm jābūt pilnvērtīgām, un tām nedrīkst būt lietošanas
pazīmju. Ja atgrieztās preces nav nevainojamā stāvoklī,
Klients sedz finansiālās sekas, kas saistītas ar preču
vērtības samazināšanos, ja tās ir izmantotas neatbilstošā
veidā un tām ir lietošanas pēdas, kas pārsniedz
pamatfunkcionalitātes pārbaudi. 

Pircējs informē veikalu par atteikšanos no līguma, aizpildot
atgriešanas veidlapu, kas atrodas:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Kad atteikuma veidlapa būs reģistrēta, Klients uz norādīto e-
pasta adresi saņems apstiprinājumu par paziņojumu, kā arī
pdf pielikumu ar kopsavilkumu. Lai ievērotu atteikuma
termiņu, ir pietiekami, ja Klients nosūta informāciju par savu
atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa
beigām.

 Produkta atgriešana
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Pārdevējs atmaksā maksājumu, izmantojot to pašu
maksāšanas metodi, ko izmantojis patērētājs, ja vien
patērētājs nav skaidri piekritis citai atmaksas metodei, kas
patērētājam nerada nekādas izmaksas.

Veikalā iegādātās stacionārās preces netiek atmaksātas. 

Klientam ir tiesības 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas
to apmainīt, nenorādot iemeslu.

Par vēlmi apmainīt preci pircējs informē veikalu, aizpildot
veidlapu: https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Kad apmaiņas veidlapa ir reģistrēta, Klients uz norādīto e-
pasta adresi saņems apstiprinājumu par savu pieprasījumu,
kā arī pieprasījuma numuru. Lai ievērotu maiņas termiņu, ir
pietiekami, ja Klients nosūta informāciju par savu vēlmi
izmantot savas tiesības uz maiņu pirms maiņas termiņa
beigām.

 Produkta atgriešana
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Klients pats nosūta iegādātās preces uz norādīto adresi:
Emedyczny CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100
Leszno. Sūtījumam jāpievieno iegādātās preces bez
defektiem un pieteikuma numurs, kas saņemts pēc
veidlapas aizpildīšanas.

Apmaiņa tiks veikta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienu
laikā no dienas, kad preces mums ir piegādātas, ja prece,
pret kuru klients vēlas apmainīt preces, ir pieejama veikalā.
Ja klienta norādītais produkts apmaiņai nav pieejams, tas
tiks nosūtīts, tiklīdz mēs būsim pieņēmuši attiecīgā produkta
piegādi.

Ja atgrieztās preces nav pilnvērtīgas, klients būs finansiāli
atbildīgs par preču vērtības samazinājumu, ja tās ir
izmantotas neatbilstoši un tām ir lietošanas pazīmes, kas
pārsniedz pamatfunkcionalitātes pārbaudi. 

Pulksteņa nomaiņa pret tāda paša modeļa pulksteni nav
iespējama.
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