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Това е усъвършенстван смартчасовник за измерване на
здравните функции и лазерна терапия. Смарт часовникът е
оборудван с много функции, които ви помагат да се грижите
за здравето си. Часовникът е снабден с последно поколение
чипове от Texas Instruments и OSRAM, които измерват
наситеността, ЕКГ и PPG. Благодарение на функцията за
лазерна терапия смарт часовникът подпомага пречистването
на кръвта, понижава хипертонията и контролира диабета.
Менюто на часовника е на английски език.

Конфигурация на устройството 
Съдържание на пакета

Смарт часовник (цветът и
материалът могат да варират в
зависимост от избрания цвят)

Каишка (цветът и материалът
могат да варират в

зависимост от избрания цвят)

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

Информация за Watchmark WF800



iOS 8.2 и по-нова версия
Android 4.4 и по-нова версия
Поддържан Bluetooth: 5.0 

Изисквания за хардуер

Инструкции за зареждане 

Този смарт часовник използва магнитно зареждане.
Прикрепете подложката за зареждане към задните контакти
за зареждане и свържете кабела за зареждане към USB
входа. 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 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 WF800 е
"SmartHealth". Изтеглете приложението от Google Play /
App Store или чрез QR кода по-долу. 
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Google Play App Store

След като инсталирате приложението, включете Bluetooth на
телефона си и отидете в приложението. Създайте акаунт или
влезте анонимно. За да работи правилно приложението,
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 (F800).

Приложения и функции

Инсталиране на приложението



Функции, налични в Smartwatch

Час, дата, ден от седмицата

Педометър 

3-степенно регулиране на яркостта на подсветката

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 извършените стъпки
може да се види в приложението или в първия раздел вдясно
на основния екран.

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

Изчислява броя на изгорените калории за даден ден.
Данните за изгорените калории се намират в първия раздел
вдясно от основния екран на приложението.

Информация за изминатото разстояние през деня.
Изминатото разстояние се намира в първия раздел вдясно на
началния екран. 
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Кръвно налягане (BP)*

Насищане с кислород (BO)* 

Сърдечен ритъм (HR)*

Кръвното налягане е силата, с която кръвта притиска
артериалните стени по време на систола и диастола на
сърдечния мускул. Приетата норма за систоличното кръвно
налягане е 120 mm Hg, а за диастоличното - 80 mm Hg. В
часовника функцията за измерване на кръвното налягане се
намира в менюто вляво от началния екран под името BP. За
да калибрирате измерването на кръвното си налягане,
отидете в приложението. Повече на страница 15.

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 насищането се намира в менюто вляво от
началния екран под името "Кръвен кислород". 

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 измерване на сърдечния ритъм се намира в
менюто вляво от началния екран под името HR.

Функции, налични в Smartwatch



Телесна температура*

ЕКГ*

Тази функция позволява да се измери текущата телесна
температура. Нормалната телесна температура на възрастен
човек е 36,6 градуса по Целзий. Когато температурата се
повиши до 38 градуса, говорим за треска. 
На часовника функцията за измерване на температурата се
намира в менюто вляво от началния екран под името Temp.
 

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 допрени до
кожата. За да извършите ЕКГ тест, е необходимо да свържете
часовника с приложението за смартфон. Резултатът от
измерването е видим само в приложението. В часовника
функцията за измерване на ЕКГ се намира в 5-ия раздел
вдясно от началния екран. За да видите резултата, отидете в
приложението и изберете "ЕКГ тест". След това щракнете
върху трите точки в горната част. Изберете "Синхронизирай"
до датата, на която е направен тестът. За да диагностицирате
резултата, изберете "AI diagnosis". Можете да запазите и
споделите резултата. Можете също така да направите теста
от приложението. Вижте страница 18 за повече информация.

*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 биха го направили с 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 Smartwatch



Спортни режими

Лазерна терапия**

5-те спортни режима на часовника ви позволяват да
контролирате целите на тренировката си, като следите
стъпките, сърдечния ритъм, калориите и разстоянието.
Данните за тренировката могат да бъдат намерени в
приложението след синхронизиране.
Налични спортни режими: бягане, колоездене, баскетбол,
ходене, катерене. На часовника функцията за спортни
режими се намира в менюто вляво от началния екран под
името "Тренировка". 

Лазерната терапия включва излъчване на светлинен лъч (с
фиксиран интензитет, дължина и мощност) върху
определена част от тялото за определен период от време.
Лазерното лъчение има аналгетичен, противовъзпалителен
и противооточен ефект, увеличава микроциркулацията,
влияе върху имунологичните и хормоналните процеси,
улеснява регенерацията на нервите, ускорява растежа на
костите и стимулира синтеза на мускулни влакна. 
Продължителността на терапията е 60 секунди.
Препоръчителната дневна доза е 3 процедури от по 60
секунди всяка.
За да активирате функцията, натиснете долния бутон
отстрани на плика. 

**Противопоказанията за лазерна терапия включват рак, хипертиреоидизъм, епилепсия, кожни заболявания
(бактериални, вирусни или гъбични инфекции). Не трябва да се използва и от бременни жени.

Функции, налични в Smartwatch



Хронометър 

Монитор на съня

Промяна на темата на циферблата

Настройки

Функция, която се използва за проверка и измерване на
кратки интервали от време. На часовника функцията за
хронометър се намира в менюто вляво от основния екран. 

Функция, която помага да се анализира сънят на човек.
Часовникът показва броя на часовете сън и фазите на
съня, при които се прави разлика между плитък и дълбок
сън. Данните за съня се намират във втория раздел вдясно
от началния екран.

Часовникът има няколко циферблата, от които можете да
избирате. За да смените набиранията, натиснете
продължително основния екран (около 3 секунди).

В настройките можете да:
-регулиране на яркостта на екрана
-избор на мощност и продължителност на лазерната
терапия
-изключване на устройството
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Функции, налични в Smartwatch



Функции, налични в специално приложение

История на измерванията

Калибриране на монитора за кръвно налягане

Спортни режими

В приложението ще намерите историята на измерванията,
направени от часовника. За да проверите историята,
изберете "Main" в приложението. 

Калибрирането на апарата за кръвно налягане прави
резултатите още по-точни. Часовникът проверява колко се
е променил обемът на кръвта в сравнение с момента на
калибриране. За да извършите калибриране, отидете на
"Main" (Основни) в приложението, щракнете върху "Blood
pressure" (Кръвно налягане) и изберете "Calibrate blood
pressure measurement" (Калибриране на измерването на
кръвното налягане).

В приложението можете да използвате спортните режими и
да преглеждате на телефона си изминатия маршрут,
темпото, изгорените калории и продължителността на
дейността. Можете да избирате от наличните спортни
режими: бягане, колоездене, баскетбол, ходене, катерене.
В края на дейността картата в приложението ще покаже
изминатия маршрут. Можете да споделите или да качите
резултатите си.
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Функция за грижи

Напомняне за движение

Автоматично наблюдение на здравните функции 

В приложението на притежателя 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. За да добавите
лице, отидете в "Грижа" в приложението. 

В приложението е възможно да се задават циклични
напомняния на всеки 15-60 минути, при което часовникът,
когато установи, че човекът остава неподвижен за
продължителен период от време, му напомня да извърши
дадена дейност. Можете също така да зададете в кои дни и
по кое време да бъде активна функцията. За да активирате
тази функция, в приложението изберете "Настройки", след
това "Състояние на устройството" и изберете "Напомняне за
движение".

Цикличното измерване може да бъде включено или
изключено в приложението и да бъде настроено да
извършва автоматични измервания на всеки 10-60 минути.
Автоматичното измерване се извършва без наша намеса. За
да активирате функцията, изберете "Настройки" в
приложението, след това "Състояние на устройството" и
"Наблюдение на здравето". Задаването на автоматични
измервания намалява живота на батерията.

Функции, налични в специално приложение



Известия

Известия за входящи повиквания

Режим "Не безпокойте"

Будилник

Функцията за известия ви позволява да прочетете началото
на дадено съобщение на екрана на смартфона. Известията
могат да идват от приложения като SMS, QQ, WeChat,
LinkedIn, Skype, Facebook, WhatsApp, Instagram и Messenger.
За да активирате тази функция, отидете в "Настройки", след
това в "Състояние на устройството" и "Известия". 

Известия за входящо повикване с името на контакт от
телефонния указател на смартфона. От часовника
повикването може да бъде отхвърлено. За да активирате тази
функция, отидете в "Настройки", след това в "Състояние на
устройството" и "Известия". 

Режим, при който не се появяват никакви известия. За да
активирате този режим, отидете в "Настройки", след това в
"Състояние на устройството" и "Не безпокойте". Можете да
зададете диапазона от часове, в който режимът да бъде
активен. 

За да зададете аларма на часовника, изберете час и час на
алармата в приложението. За да направите това в
приложението, изберете "Настройки", след това "Състояние
на устройството" и изберете "Будилник".

Функции, налични в специално приложение



Сигнал за треска

Аларма за твърде висок сърдечен ритъм

ЕКГ

Когато часовникът открие аномалии, свързани с
температурата, по време на измерванията, той ще ви
уведоми. В приложението имаме възможност да зададем
предупреждение, когато телесната ви температура достигне
38 ℃, като тази стойност се задава автоматично. Можете да
промените предупреждението при температура от 37 ℃ или
по-висока. За да зададете алармата, изберете "Settings"
(Настройки), след това "Device status" (Състояние на
устройството) и изберете "Temperature alarm" (Температурна
аларма).

Когато часовникът открие нередности, свързани с пулса ви по
време на измерванията, той ще ви уведоми. За да активирате
тази функция, отидете в "Настройки" в приложението, след
това в "Състояние на устройството" и изберете
"Предупреждение за сърдечен ритъм". Задайте от кое ниво на
BPM часовникът да ви уведомява за нередности. 

Чрез приложението може да се извърши и ЕКГ тест. За да
направите това, отидете в приложението и щракнете върху
"ЕКГ тест", а след това върху бутона за стартиране. Поставете
пръста си върху металната пластина отстрани на часовника и
изберете "Start test" в приложението. След теста резултатът
ще бъде показан в приложението.

Функции, налични в специално приложение
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Събуждане на екрана при движение на китката (G-
сензор)

3-степенно регулиране на яркостта на подсветката
на екрана

Възстановяване на фабричните настройки

За да активирате функцията за събуждане на екрана на
часовника с едно движение на китката, изберете
"Настройки" в приложението, след това "Състояние на
устройството" и "Повдигане на китката за възобновяване на
екрана".

Тристепенното регулиране на яркостта предпазва очите ви
от прекалено ярък екран през нощта и пести батерията на
часовника. Можете да намерите тази функция в
приложението. Изберете "Настройки", след това "Състояние
на устройството" и "Яркост на екрана". 

Възстановяването на фабричните настройки ви позволява
да нулирате часовника и да изтриете всички данни и
настройки.  За да нулирате, отидете в "Настройки" в
приложението, след това в "Състояние на устройството" и
"Нулиране на фабричните настройки". 

Функции, налични в специално приложение



Водоустойчив до IP67***

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

Батерия с капацитет 280 mAh

Литиево-полимерната батерия
ще ви позволи да използвате
смарт часовника дълго време.

Класически дизайн

Благодарение на класическия
си дизайн часовникът
подхожда на всеки стил.

Процесор на Texas
Instruments и OSRAM

Висока производителност и
прецизност на
измерванията.

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

а за грижа 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



22

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




