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O pametni uri Watchmark WDT95
Watchmark WDT95 je ura, ustvarjena za aktivne. Uporabnika
obvešča o dohodnih telefonskih klicih, sporočilih sms in obvestilih
iz več sporočilnikov. Meri korake, kalorije in utrip. Ura ima vgrajen
zvočnik in mikrofon, zato lahko kličete brez kartice SIM. 

Konfiguracija naprave 

Vsebina paketa
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Uvod

Pametna ura (barva in material
se lahko razlikujeta glede na

izbrano barvo)

Trak (barva in material se
lahko razlikujeta glede na

izbrano barvo)

Polnilec (barva in material se
lahko razlikujeta glede na

izbrani model)



iOS 8.2 in novejši
Android 4.4 in novejši
Podprta tehnologija Bluetooth:
4.2+3.0 

Zahteve za strojno opremo

Navodila za polnjenje 

Ta pametna ura uporablja magnetno polnjenje.
Polnilni kabel priključite na vhod USB in na zadnje polnilne
kontakte naprave. Po vzpostavitvi povezave se bo polnjenje
začelo samodejno in na zaslonu se bo pojavila ikona polnjenja. 

Baterija se popolnoma napolni v približno 2 urah. Ure ne
uporabljajte, ko se polni.

Opozorilo: magnetnega polnilnega kabla ne povežite z
dvema kontaktoma hkrati s prevodnim materialom, saj lahko
pride do kratkega stika.

Android 4.4+ IOS 8.2+
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Pred uporabo opreme natančno preberite celoten uporabniški
priročnik. Priporočljivo je uporabljati samo originalno baterijo,
polnilec in dodatno opremo, ki so vključeni v kompletu, prejetem
z napravo.
Proizvajalec in distributer nista odgovorna za uporabo dodatne
opreme drugih proizvajalcev.

Funkcije, ki so predstavljene v tem priročniku, se lahko med
modeli razlikujejo, saj je priročnik splošen opis pametnih ur.
Nekateri modeli lahko odstopajo od standarda.

Pred prvo uporabo naprave jo polnite najmanj 2 uri. Pred
uporabo naprave morate prenesti in namestiti aplikacijo ter
sprejeti vsa soglasja, ki jih zahteva pametna ura. Če tega ne
storite v celoti, ne bodo na voljo vse funkcije naprave. Pametna
ura bo zahtevala le dostop do funkcij, ki so potrebne za pravilno
delovanje pametne ure.

Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega
priročnika.

Dodatne informacije
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Kako nositi pametno uro?

Trak za ta model ure je širok 22 mm. Je zamenljiv, zato lahko
kupite dodatne trakove v drugi barvi ali iz drugega materiala.

Nošenje pametne ure

Ko ne telovadite, pametno uro nosite kot običajno uro, tj. z
enim prstom nad zapestno kostjo.

Če želite med vadbo v celoti izkoristiti funkcijo spremljanja
srčnega utripa, poskusite napravo nositi nad zapestjem (2
prsta nad zapestno kostjo), da bo udobnejša in stabilnejša.
Pri številnih vajah, kot sta kolesarjenje ali dvigovanje uteži, se
lahko na primer zaradi upogibanja zapestja spremeni
namestitev pametne ure. Če je ura nameščena nižje na
zapestni kosti, so lahko meritve prekinjene, zato je
pomembna pravilna namestitev.
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Zamenjava traku ure

En konec traku skupaj s teleskopom vstavite v vdolbino
ovojnice ure.
 Z drugim koncem potisnite teleskop v sredino vdolbine in
ga pritrdite na uro. 

Pred uporabo ure nanjo pritrdite originalni trak. Pri tem
postopku bodite previdni in pazite na svoje nohte, ko
pritrjujete teleskope na uro. 

1.

2.

Nošenje pasu 

Odstranjevanje jermena 

  Z eno roko pritisnite kolesce na teleskop in ga nežno
potisnite navznoter.
 Nato potegnite navzgor, dokler se teleskop ne odlepi od
ure.

1.

2.



Aplikacija za model pametne ure WDT95 je "WearPro".
Aplikacijo je treba prenesti iz trgovine Google Play / App
Store ali prek spodnje kode QR. 

Ko je aplikacija nameščena, vklopite Bluetooth v telefonu in
odprite aplikacijo. Ustvarite račun ali se prijavite anonimno.
Izpolnite svoje podatke in dovolite dostop. Za pravilno delovanje
aplikacije morate dati vsa soglasja, ki jih zahteva. Če želite uro
povezati, kliknite v spodnjem kotu: "Naprave" in nato "Parjenje
naprav". Telefon bo poiskal naprave in izberite ustrezen model
(pametna ura). Pametno uro lahko povežete tudi s kodo QR. 
Če želite uporabljati funkcijo opravljanja in sprejemanja klicev
prek pametne ure, uro povežite tudi prek povezave Bluetooth. V
telefonu odprite nastavitve Bluetooth in vzpostavite povezavo z
napravo z imenom "Smart Watch". Brez takšne povezave
nekatere funkcije ne bodo aktivne.

Google Play App Store

Aplikacije in funkcije

Nameščanje aplikacij 



Funkcije, ki so na voljo v pametni uri

Godzina, data, dzień tygodnia

Krokomierz 

Licznik spalonych kalorii

Przebyty dystans 

Regulacja jasności podświetlania ekranu

Na wyświetlaczu można znaleźć informacje o tym, która jest
godzina, data i dzień tygodnia. Dane są wyświetlane na
głównym ekranie zegarka. 

Liczy kroki wykonane w danym dniu (dane resetują się każdego
dnia od godziny 00:00). Ilość przebytych kroków można
zobaczyć w aplikacji lub w pierwszej zakładce po prawej stronie
od ekranu głównego.

Oblicza ilość spalonych kalorii w danym dniu. Dane o
spalonych kaloriach można znaleźć w pierwszej zakładce po
prawej stronie od ekranu głównego w aplikacji.

Informacja o tym, jaki dystans został pokonany w ciągu dnia.
Przebyty dystans znajduje się w pierwszej zakładce po prawej
stronie od ekranu głównego. 

Regulacja jasności pomaga chronić twoje oczy przed zbyt
jasnym ekranem w nocy i oszczędza baterie zegarka. Tą
funkcję możesz znaleźć w menu rozwijanym z poziomu
głównego ekranu.
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Ciśnienie krwi (BP)*

Saturacja (SPO2)* 

EKG*

Ciśnienie tętnicze to siła, z jaką krew napiera na ściany tętnic
podczas skurczu i rozkurczu mięśnia sercowego. Przyjętą normą
dla ciśnienia skurczowego jest 120 mm Hg, natomiast dla ciśnienia
rozkurczowego 80 mm Hg. W zegarku funkcja do pomiaru
ciśnienia krwi znajduję się w trzeciej zakładce po lewej stronie od
ekranu głównego pod nazwą BP. 

Funkcja informuje o poziomie natlenienia krwi. Jako normę
przyjmuje się, że wynik powinien wynosić od 95 do 100%. Kiedy
poziom natlenienia spada, może być to niebezpieczne dla
naszego zdrowia. W zegarku funkcja do pomiaru ciśnienia krwi
znajduję się w trzeciej zakładce po lewej stronie od ekranu
głównego pod nazwą SPO2.

Elektrokardiogram bada czynność elektryczną serca. Pozwala na
wykrycie wielu chorób związanych z układem krążenia. Elektrody
zegarka muszą całkowicie przylegać do skóry. W zegarku funkcja
do pomiaru ciśnienia krwi znajduję się w trzeciej zakładce po
prawej stronie od ekranu głównego pod nazwą EKG. Wynik
zobaczysz w aplikacji.

*Nie należy podejmować decyzji zdrowotnych wyłącznie na podstawie wyników badań ze smartwatcha. Aby pomiary były
dokładne użytkownicy powinni mierzyć funkcje zdrowotne w stanie spoczynku tak jak przy użyciu tradycyjnych urządzeń

medycznych i powstrzymać się od pomiaru podczas wysiłku fizycznego, palenia tytoniu lub spożywania alkoholu. Smartwatch
nie jest urządzeniem medycznym, a wyniki pomiarów mają charakter poglądowy.

Funkcije, ki so na voljo v pametni uri



Tętno (HR)*

Sterowanie muzyką

Funkcja "Znajdź telefon"

Tętno, czyli puls: jest to ilość uderzeń mięśnia sercowego na 1
minutę. Przyjętą normą jest granica od 60 do 100 uderzeń na
minutę. W przypadku, gdy puls jest podwyższony mówimy o
tachykardii, natomiast kiedy jest on obniżony mówimy o
bradykardii. Obydwa stany mogą być niebezpieczne dla
naszego zdrowia. W zegarku funkcja do pomiaru ciśnienia krwi
znajduję się w trzeciej zakładce po lewej stronie od ekranu
głównego pod nazwą HR.

Po połączeniu zegarka z telefonem poprzez aplikację i
Bluetooth oraz włączeniu muzyki w telefonie, możesz
odtwarzać dźwięk z zegarka, pauzować i wznawiać
odtwarzanie, a także cofać i przewijać utwory. Aby włączyć tę
funkcję, uruchom odtwarzacz muzyki w swoim telefonie, a
następnie przejdź do funkcji BT Music, którą znajdziesz w
menu po prawej stronie od ekranu głównego. 

Po poprawnym sparowaniu urządzenia z aplikacją w telefonie,
będziesz mógł w szybki sposób znaleźć swój telefon. Po
wybraniu opcji "Znajdź telefon" telefon zacznie wibrować i
dzwonić. W zegarku tą funkcję znajdziesz w menu po prawej
stronie od ekranu głównego.

*Nie należy podejmować decyzji zdrowotnych wyłącznie na podstawie wyników badań ze smartwatcha. Aby pomiary były
dokładne użytkownicy powinni mierzyć funkcje zdrowotne w stanie spoczynku tak jak przy użyciu tradycyjnych urządzeń

medycznych i powstrzymać się od pomiaru podczas wysiłku fizycznego, palenia tytoniu lub spożywania alkoholu. Smartwatch
nie jest urządzeniem medycznym, a wyniki pomiarów mają charakter poglądowy.

Funkcije, ki so na voljo v pametni uri



Monitor snu

Powiadomienia/Wiadomości

Połączenia

Przypomnienie o ruchu

Funkcja, która pomaga w analizie snu człowieka. Zegarek
pokazuje ilość przespanych godzin oraz fazy snu, w których
rozróżniamy podział na płytki i głęboki sen.
W zegarku funkcja do monitoringu snu znajduję się w drugiej
zakładce po lewej stronie od ekranu głównego.

Po połączeniu zegarka z telefonem poprzez aplikację i
bluetooth i zezwoleniu na odpowiednie zgody, na zegarku będą
wyświetlać się przychodzące powiadomienia o wiadomościach
oraz z portali społecznościowych. Aby powiadomienia się
wyświetlały, należy tę funkcję włączyć w ustawieniach aplikacji.
Więcej na stronie 16.

Połączenie zegarka z telefonem poprzez Bluetooth umożliwia
prowadzenie rozmów z poziomu smartwatcha zachowując
wysoką jakość dźwięku. Po połączeniu zegarka z telefonem, w
zegarku będą wyświetlały się kontakty z telefonu. 

W aplikacji można ustawić cykliczne przypomnienia co 30-300
minut, dzięki którym zegarek po wykryciu, że osoba pozostaje
dłuższy czas bez ruchu, przypomina o konieczności wykonania
aktywności. W zegarku tą funkcję znajdziesz w menu po prawej
stronie od ekranu głównego.
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Funkcije, ki so na voljo v pametni uri



Stoper 

Kalkulator

Kalendarz

Tryby sportowe

Funkcja, która służy do kontroli i odmierzania krótkich odcinków
czasu. W zegarku tą funkcję znajdziesz w menu po prawej
stronie od ekranu głównego.

Przydatna funkcja służąca do wykonania szybkich, prostych
obliczeń. W zegarku tą funkcję znajdziesz w menu po prawej
stronie od ekranu głównego.

Sprawdź aktualną datę i dzień tygodnia. W zegarku tą funkcję
znajdziesz w menu po prawej stronie od ekranu głównego.

10 trybów sportowych w zegarku pozwala na kontrolowanie
swoich celów treningowych poprzez monitorowanie kroków,
tętna, kalorii i dystansu.
Dane z treningów można znaleźć w aplikacji po synchronizacji.
Dostępne tryby sportowe: skakanka, siatkówka, badminton,
tenis stołowy, wspinaczka górska, rower, bieg, chodzenie, joga,
sporty siłowe. W trybie sportowym mierzone są takie parametry
jak: czas, ilość spalonych kalorii oraz tętno. W zegarku funkcje
sportowe znajdziesz po przyciśnięciu dolnego przycisku z boku
koperty. 
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Funkcije, ki so na voljo v pametni uri
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Resetowanie do ustawień fabrycznych

Zmiana motywu tarczy

Tryb oszczędzania baterii

Ustawienia

Resetowanie do ustawień fabrycznych pozwala na możliwość
zresetowania zegarka i wykasowaniu wszystkich danych i
ustawień. W zegarku funkcja resetowania znajduje się w
ustawieniach w menu po prawej stronie od ekranu głównego.

W zegarku znajduje się kilka tarczy do wyboru. Aby zmienić
tarcze, przyciśnij długo główny ekran (około 3 sekund). W
aplikacji można pobrać więcej tarcz. Więcej na stronie 16.

Ten tryb pozwala działać zegarkowi dłużej. W zegarku tryb
oszczędzania baterii znajduje się w menu po prawej stronie od
ekranu głównego.

W ustawieniach możesz:
-włączyć/wyłączyć Bluetooth
-ustawić datę i godzinę
-włączyć powiadomienia
-ustawić język zegarka
-ustawić czas podświetlenia ekranu oraz poziom jasności
-przywrócić ustawienia fabryczne (zresetować urządzenie)

15

Funkcije, ki so na voljo v pametni uri



Funkcije, ki so na voljo v namenski aplikaciji

Zgodovina meritev

Obvestila iz družabnih aplikacij

Spreminjanje teme številčnice

EKG*

V aplikaciji boste našli zgodovino meritev, ki jih je opravila ura.
Če želite preveriti zgodovino, v aplikaciji izberite "Zdravje".

Funkcija obveščanja o aplikacijah vam omogoča, da na zaslonu
pametne ure preberete začetek sporočila. Obvestila lahko
prihajajo iz aplikacij, kot so: Facebook, Instagram, Gmail in
Messenger. Če želite omogočiti to funkcijo, pojdite v "Naprave"
in izberite "Obvestila aplikacij". 

V namenski aplikaciji so na voljo druge teme izbiranja. Če želite
izbrati številčnice, v aplikaciji odprite "Naprave" in nato
"Številčnice". Za prenos številčnic mora biti omogočen prenos
podatkov/Wifi. 

Če si želite ogledati rezultat EKG, ki ga je izvedla ura, pojdite v
"Naprave" in nato v "Test EKG". Sledite korakom v skladu z
navodili, prikazanimi v aplikaciji. 

*Ne sprejemajte zdravstvenih odločitev samo na podlagi rezultatov pametne ure. Da bi bile meritve natančne, morajo
uporabniki meriti zdravstvene funkcije v mirovanju, tako kot pri običajnih medicinskih pripomočkih, in ne smejo meriti med

vadbo, kajenjem ali uživanjem alkohola. Pametna ura ni medicinski pripomoček in rezultati meritev so zgolj referenčni.



Upravljanje kamere telefona

Poiščite napravo

Športni načini

Ta funkcija omogoča oddaljeno fotografiranje s fotoaparatom
telefona, tako da na uri aktivirate sprožilec fotoaparata. Če
želite posneti sliko, izberite "Naprave" in nato "Oddaljena
kamera". Zdaj v meniju ure izberite "BT camera", da zaženete
kamero v telefonu. Koristna funkcija za fotografiranje
skupinskih fotografij z razdalje. 

Če v aplikaciji izberete možnost "Poišči napravo", se na uri
sproži zvočni signal, ki pomaga najti napravo. 

V aplikaciji lahko uporabljate športne načine in si v telefonu
ogledate prehojeno pot, tempo, porabljene kalorije, hitrost in
trajanje dejavnosti. Ob koncu dejavnosti bo na zemljevidu v
aplikaciji prikazana prevožena pot. Na voljo so naslednji načini:
tek, hoja, kolesarjenje in pohodništvo. Zgodovina bo shranjena
v aplikaciji. 
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Odpornost na vodo IP68**

Uro lahko uporabljate med
umivanjem rok ali na
deževen dan.

Baterija 300 mAh

Velika zmogljivost baterije
omogoča dolgo uporabo
pametne ure.

Klasična zasnova

Zaradi klasične zasnove se
ura ujema z vsakim slogom.

Procesor MTK2502_ BMA425

Inovativen procesor, ki ga
odlikuje visoka zmogljivost.

**Standard IP68 dovoljuje temperaturo vode od +10 do +35 stopinj Celzija in potopitev do globine 1,5 m za največ 30 minut. Ure ni mogoče
uporabljati v vročih kopelih ali savnah, saj ni odporna na paro. Ni namenjen plavanju, temveč skrbi za vaše zdravje.

Splošne informacije 

Tehnični podatki
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Reklamacija izdelka

Zahtevate lahko kateri koli izdelek, kupljen v trgovini.
Zahtevek proizvajalca je 2 leti od nakupa opreme.

Oglaševani izdelek je treba poslati na naslov: Watchmark
CH Marino, ulica Paprotna 7, 51-117 Vroclav.

Če želite prijaviti pritožbo, izpolnite obrazec na spletni strani
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Po registraciji pritožbe boste na navedeni e-poštni naslov
prejeli potrdilo o njeni predložitvi in priponko v formatu pdf, ki
vsebuje povzetek pritožbe. Pritožbi je treba priložiti
oglaševani izdelek z dokazilom o nakupu in številko vloge,
prejeto v e-pošti. 

Ko bo blago preverjeno, bo oddelek za pritožbe stopil v stik s
stranko in jo obvestil o obravnavi pritožbe.

Pritožba bo obravnavana v 30 dneh od dneva, ko oddelek za
pritožbe prejme reklamirano blago.

 

Splošne informacije 
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Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 dneh po
prejemu izdelka brez navedbe razloga. Vrnjeno blago mora
biti v polni vrednosti in ne sme imeti znakov uporabe. Če
vrnjeno blago ni v brezhibnem stanju, stranka nosi finančne
posledice, povezane z zmanjšanjem vrednosti blaga, če je
bilo uporabljeno na neprimeren način in ima sledi uporabe,
ki presegajo osnovno preverjanje funkcionalnosti. 

Kupec obvesti trgovino o odstopu od pogodbe tako, da
izpolni obrazec za vračilo na naslovu:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Ko je obrazec za odstop od pogodbe registriran, bo stranka
na navedeni e-poštni naslov prejela potrditev obvestila,
skupaj s priponko v formatu pdf, ki vsebuje povzetek. Za
upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da stranka pred
iztekom odstopnega roka pošlje informacije o uveljavljanju
svoje pravice do odstopa od pogodbe.

 Vračilo izdelka

 

Splošne informacije 
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Prodajalec vrne plačilo z enakim načinom plačila, kot ga je
uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z
drugačnim načinom vračila, ki potrošniku ne povzroča
nobenih stroškov.

Blago, kupljeno v trgovini, ni vračljivo. 

Kupec ima pravico do zamenjave blaga v 14 dneh po
prejemu brez navedbe razloga.

Kupec obvesti trgovino o želji po zamenjavi blaga z
izpolnitvijo obrazca:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Po registraciji obrazca za izmenjavo bo stranka na navedeni
e-poštni naslov prejela potrditev svoje zahteve in številko
zahteve. Za upoštevanje roka za zamenjavo zadostuje, da
stranka pošlje informacije o svoji želji po uveljavljanju
pravice do zamenjave pred iztekom roka za zamenjavo.

 Vrnitev izdelka

Zamenjava izdelka 
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Kupec kupljeno blago sam pošlje na naslov: Emedical CH
Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. Pošiljki je
treba priložiti kupljeno blago brez napak in številko
zahtevka, ki ste jo prejeli po izpolnitvi obrazca.

Zamenjava bo izvedena takoj, vendar najpozneje v 5 dneh
od datuma dostave blaga k nam, če je izdelek, za katerega
želi stranka zamenjati blago, na voljo v trgovini. Če izdelek,
ki ga je kupec navedel za zamenjavo, ni na voljo, ga bomo
poslali takoj, ko bomo sprejeli dostavo zadevnega izdelka.

Če vrnjeno blago nima polne vrednosti, je stranka finančno
odgovorna za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, če je bilo
blago uporabljeno neustrezno in ima znake uporabe, ki
presegajo osnovni pregled delovanja. 

Ure ni mogoče zamenjati za isti model.
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