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See on täiustatud nutikell tervisefunktsioonide mõõtmiseks ja
laserteraapiaks. Nutikell on varustatud paljude funktsioonidega,
mis aitavad teil oma tervise eest hoolt kanda. Kellal on uusima
põlvkonna Texas Instruments ja küllastust, EKG-d ja PPG-d
mõõtvad OSRAM-kiibid. Tänu laserteraapia funktsioonile toetab
nutikell vere puhastamist, alandab hüpertensiooni ja võitleb
diabeediga. Kella menüü on inglise keeles.

Seadme konfiguratsioon

Pakendi sisu
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Introduktion

Om Watchmark WF800

Smartwatch (farve og materiale
kan variere afhængigt af den

valgte farve)

Urrem (farve og materiale kan
variere afhængigt af den

valgte farve)

Oplader (farve og materiale
kan variere afhængigt af den

valgte model)



iOS 8.2 ja uuemad
Android 4.4 ja uuemad
Toetatud Bluetooth: 5.0

Riistvaranõuded

Laadimisjuhised

See nutikell kasutab magnetlaadimist.
Asetage laadimispadi tagumiste laadimiskontaktide külge ja
ühendage laadimiskaabel USB-porti. Pärast ühendamist algab
laadimine automaatselt ja ekraanile ilmub laadimise ikoon.
Aku täielikuks laadimiseks kulub umbes 2 tundi. Ärge kasutage
kella laadimise ajal.

Ettevaatust: Ärge ühendage magnetilist laadimiskaablit
ühegi kahe kontaktiga samaaegselt juhtiva materjaliga, kuna
see võib põhjustada lühise.

Android 4.4+ IOS 8.2+
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Læs venligst hele brugermanualen omhyggeligt, før du bruger
udstyret. Det anbefales kun at bruge det originale batteri, den
originale oplader og det originale tilbehør, der er inkluderet i det
sæt, der følger med enheden.
Hverken producenten eller forhandleren er ansvarlig for brugen
af tilbehør fra tredjeparter.

De funktioner, der præsenteres i denne manual, kan variere fra
model til model, da manualen er en generel beskrivelse af
smartwatches. Nogle modeller kan afvige fra standarden.

Før du bruger enheden første gang, skal du oplade den i mindst
2 timer, før du bruger den første gang. Før du bruger enheden,
skal du downloade og installere appen og acceptere alle de
samtykker, som smartwatchet beder om. Hvis dette ikke er gjort
fuldt ud, vil ikke alle enhedens funktioner være tilgængelige.
Smartwatchet vil kun bede om adgang til funktioner, der er
nødvendige for, at smartwatchet kan fungere korrekt.

Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre indholdet af
denne vejledning.

Yderligere oplysninger
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Hvordan bærer man et smartwatch?

Remmen til denne urmodel er 22 mm bred. Den er udskiftelig,
og der kan købes ekstra stropper i en anden farve eller et
andet materiale.

Brug af et ur 

Når du ikke træner, skal du bære smartwatchet som et
almindeligt ur, dvs. med en finger over håndleddet.

For at få fuldt udbytte af pulsmålerfunktionen under træning
kan du prøve at bære enheden over håndleddet (2 fingre over
håndleddet) for at forbedre komforten og stabiliteten. Mange
øvelser, f.eks. cykling eller vægtløftning, kan få
smartwatchets placering til at ændre sig, f.eks. ved at bøje
håndleddet. Hvis uret sidder længere nede på håndleddet,
kan målingerne være uregelmæssige, så det er vigtigt at
placere uret korrekt.
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Udskiftning af en urrem

 Sæt den ene ende af remmen sammen med teleskopet
ind i udsparingen i urkuverten.
 Sæt teleskopet ind i midten af hulrummet med den
anden ende og fastgør det til uret. 

Sæt den originale rem på uret, før du bruger det. Når du
udfører denne operation, skal du være forsigtig og passe på
dine fingernegle, når du sætter teleskoperne fast på uret. 

1.

2.

Brug af en urrem

Fjernelse af urremmen

 Tryk med den ene hånd på hjulet på teleskopet, og skub
forsigtigt indad.
 Træk derefter opad, indtil teleskopet løsnes fra uret.

1.

2.



Nutikella mudeli WF800 äpp on "SmartHealth". Rakendus
tuleb alla laadida Google Playst / App Store'ist või kasutades
allolevat QR-koodi. 
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Google Play App Store

Pärast rakenduse installimist lülitage oma telefonis Bluetooth
sisse ja minge rakenduse juurde. Loo konto või logi sisse
anonüümselt. Rakenduse nõuetekohaseks toimimiseks on vaja
väljendada kõiki nõusolekuid, mida rakendus küsib. Täitke oma
isikuandmed – minge paremas alanurgas jaotisse "Seaded" ja
seejärel valige e-posti aadressiga ikoon. Kella ühendamiseks
klõpsake allnurgas "Seaded" ja seejärel "Seadme olek". Telefon
otsib Bluetooth-seadmeid ja valib õige mudeli (F800).

Anvendelser og funktioner 

Installation af programmer 



Kellaaeg, kuupäev, nädalapäev

Sammulugeja

3-astmeline ekraani taustvalgustuse heleduse
reguleerimine

Põletatud kalorite loendur

Läbitud vahemaa

Ekraanil kuvatakse kellaaeg, kuupäev ja nädalapäev. Andmed
kuvatakse kella põhiekraanil.

Loendab konkreetsel päeval tehtud samme (andmed
lähtestatakse iga päev alates kella 00:00st). Tehtud sammude
arvu näete rakenduses või põhiekraani paremas servas
esimesel vahekaardil.

Kolmeastmeline heleduse reguleerimine aitab kaitsta silmi
öösel liiga ereda ekraani eest ja säästab kella patareisid. Selle
funktsiooni leiate põhiekraani rippmenüüst ja saate valida
ekraanile sobiva heleduse.

Arvutab antud päeval põletatud kalorite arvu. Andmed
põletatud kalorite kohta leiate rakenduse põhiekraanist paremal
esimesel vahekaardil.

Teave päeva jooksul läbitud vahemaa kohta. Läbitud vahemaa
on põhiekraani paremas servas esimesel vahekaardil.
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Funktioner, der er tilgængelige på Smartwatch



Vererõhk (BP)*

Küllastus (BO)*

Südame löögisagedus (HR)*

Vererõhk on jõud, mida veri avaldab südamelihase
kokkutõmbumise ja lõdvestamise ajal arterite seintele. Süstoolse
rõhu aktsepteeritud norm on 120 mm Hg ja diastoolne 80 mm Hg.
Kellas on vererõhu mõõtmise funktsioon põhiekraani vasakpoolses
menüüs BP nime all. Rõhu mõõtmise kalibreerimiseks avage
rakendus. Lähemalt lk 15.

Funktsioon teavitab vere hapnikusisalduse tasemest. Normina
peaks tulemus jääma 95–100% vahele. Kui hapnikutase langeb,
võib see olla meie tervisele ohtlik. Kellas on küllastuse mõõtmise
funktsioon põhiekraani vasakus servas menüüs Blood hapniku
nime all.

Südame löögisagedus või pulss: see on südamelihase löökide arv
1 minuti jooksul. Aktsepteeritud norm on piir 60 kuni 100 lööki
minutis. Kui pulss on kõrgendatud, räägime tahhükardiast ja kui
see on madal, siis bradükardiast. Mõlemad tingimused võivad olla
meie tervisele ohtlikud. Kellas asub pulsi mõõtmise funktsioon
põhiekraani vasakpoolses menüüs HR nime all.

*Ära langeta tervisealaseid otsuseid ainult nutikella testitulemuste põhjal. Täpsete mõõtmiste jaoks peaksid kasutajad
mõõtma tervisefunktsioone puhkeolekus nagu traditsiooniliste meditsiiniseadmete puhul ning hoiduma mõõtmisest
treenimise, suitsetamise või alkoholi tarbimise ajal. Nutikell ei ole meditsiiniseade ja mõõtmistulemused on üksnes

viitamiseks.

Funktioner, der er tilgængelige på Smartwatch



Kehatemperatuur*

EKG*

Funktsioon võimaldab mõõta hetke kehatemperatuuri.
Täiskasvanud inimese normaalne kehatemperatuur on 36,6
kraadi Celsiuse järgi. Kui temperatuur tõuseb 38 kraadini,
räägime palavikust.
Kellas asub temperatuuri mõõtmise funktsioon põhiekraani
vasakus servas menüüs Temp nimetuse all.
 

Elektrokardiogramm mõõdab südame elektrilist aktiivsust. See
võimaldab tuvastada paljusid vereringesüsteemiga seotud
haigusi. Hoidke mõõtmise ajal metallplaati kella küljel. Kella
elektroodid peavad olema täielikus kontaktis nahaga.
EKG testi tegemiseks on vaja kell ühendada nutitelefoni
rakendusega. Mõõtmistulemus on nähtav ainult rakenduses.
Kellas asub EKG mõõtmise funktsioon 5. vahekaardil
põhiekraanist paremal. Tulemuse vaatamiseks minge
rakendusse ja valige "EKG test". Seejärel klõpsake ülaosas
kolmel punktil. Valige testimise kuupäeva kõrval
"Sünkroonimine". Tulemuse diagnoosimiseks valige "AI
Diagnosis". Saate tulemust salvestada ja jagada. Saate testi
teha ka rakenduse tasemelt. Lähemalt lk 18.

*Ära langeta tervisealaseid otsuseid ainult nutikella testitulemuste põhjal. Täpsete mõõtmiste jaoks peaksid kasutajad
mõõtma tervisefunktsioone puhkeolekus nagu traditsiooniliste meditsiiniseadmete puhul ning hoiduma mõõtmisest
treenimise, suitsetamise või alkoholi tarbimise ajal. Nutikell ei ole meditsiiniseade ja mõõtmistulemused on üksnes

viitamiseks.

Funktioner, der er tilgængelige på Smartwatch



Spordirežiimid

Laserteraapia**

Kella 5 spordirežiimi võimaldavad teil oma treeninguid
kontrollida, jälgides samme, pulssi, kaloreid ja distantsi.
Treeninguandmed leiate rakendusest pärast sünkroonimist.
Saadaval on spordirežiimid: jooksmine, jalgrattasõit, korvpall,
kõndimine, ronimine. Kellal leiad spordirežiimide funktsiooni
põhiekraani vasakpoolsest menüüst "Treening" nime all.

Laserteraapia seisneb valguskiire (fikseeritud intensiivsusega:
pikkuse ja võimsusega) kiirgamises teatud kehaosale teatud
aja jooksul. Laserkiirgus on valuvaigistava, põletiku- ja
tursevastase toimega, suurendab mikrotsirkulatsiooni, mõjutab
immunoloogilisi ja hormonaalseid protsesse, soodustab närvide
taastumist, kiirendab luude kasvu ja stimuleerib lihaskiudude
sünteesi.
Ravi kestus on 60 sekundit. Soovitatav päevane annus on 3
protseduuri, igaüks 60 sekundit.
Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ümbriku küljel olevat
alumist nuppu.

** Laserteraapia vastunäidustused on järgmised: vähk, hüpertüreoidism, epilepsia, nahahaigused (bakteriaalsed, viirus- või
seeninfektsioonid). Samuti ei tohiks seda kasutada rasedad naised.

Funktioner, der er tilgængelige på Smartwatch



Stopper

Une jälgija

Kilbi teema muutmine

Seaded

Funktsioon, mida kasutatakse lühikeste ajavahemike
juhtimiseks ja mõõtmiseks. Kellal asub stopperi funktsioon
avaekraani vasakpoolses menüüs.

Funktsioon, mis aitab analüüsida inimese und. Kell näitab
magatud tundide arvu ja unefaase, milles eristame jaotust
madalaks ja sügavaks uneks. Uneandmed leiate põhiekraani
paremalt küljelt teiselt vahekaardilt.

Kellal on valida mitme sihverplaadi vahel. Nägude muutmiseks
vajutage põhiekraanil pikalt (umbes 3 sekundit)

Seadetes saate:
- reguleerida ekraani heledust
-valige laserteraapia võimsus ja kestus
- lülitage seade välja
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Mõõtmiste ajalugu

Sfügmomanomeetri kalibreerimine

Spordirežiimid

Rakendusest leiate kella tehtud mõõtmiste ajaloo. Ajaloo
kontrollimiseks valige rakenduses "Põhi".

Vererõhumõõtja kalibreerimine muudab teie tulemused veelgi
täpsemaks. Kell kontrollib, kui palju on veremaht muutunud
võrreldes kalibreerimisega. Kalibreerimiseks avage rakenduses
"Kodu", klõpsake "Blood Pressure" ja valige "Blood Pressure
Calibration".

Rakenduses saate kasutada spordirežiime ja oma telefonis
eelvaadet läbitud marsruudist, tempost, kulutatud kaloritest ja
tegevuse kestusest. Saate valida saadaolevate spordirežiimide
hulgast: jooksmine, rattasõit, korvpall, kõndimine, ronimine.
Pärast tegevuse lõppu rakenduses kuvatakse läbitud marsruut
kaardil. Saate tulemusi jagada või üles laadida.
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Funktioner, der er tilgængelige i en dedikeret applikation



Hooldusfunktsioon

Liikumise meeldetuletus

Automaatne tervisefunktsiooni jälgimine

Kella omaniku rakenduses peate lisama "sõbra" konto nime/e-
posti aadressi järgi. Pärast õiget lisamist saab see kontrollida
kella kandja mõõtmistulemusi. Isiku lisamiseks avage
rakenduses "Hooldus".

Rakenduses saab iga 15-60 minuti järel seadistada tsüklilisi
meeldetuletusi, tänu millele tuletab kell pärast inimese
pikemaks ajaks liikumatuks jäämise tuvastamist meelde
tegevuse sooritamise vajadust. Samuti saate määrata päevad
ja kellaajad, millal funktsioon on aktiivne. Selle funktsiooni
lubamiseks valige rakenduses "Seaded", seejärel "Seadme
olek" ja valige "Liikumise meeldetuletus".

Rakenduses saate tsükliliselt mõõta pulsi, rõhku, küllastust ja
temperatuuri.
Tsüklilist mõõtmist saab rakenduses sisse või välja lülitada ning
seada automaatsed mõõtmised iga 10-60 minuti järel.
Automaatne mõõtmine toimub ilma meie sekkumiseta.
Funktsiooni lubamiseks valige rakenduses "Seaded", seejärel
"Seadme olek" ja "Tervise jälgimine".
Automaatsete mõõtmiste seadistamine vähendab aku tööiga.
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Märguanded

Sissetulevate kõnede märguanded

Mitte segada režiim

Äratuskell

Teavitusfunktsioon võimaldab lugeda sõnumi algust nutikella
ekraanilt. Märguanded võivad tulla sellistest rakendustest nagu
SMS, QQ, WeChat, LinkedIn, Skype, Facebook, WhatsApp,
Instagram ja Messenger. Selle funktsiooni lubamiseks minge
jaotisse "Seaded", seejärel "Seadme olek" ja "Teavitused".

Sissetulevate kõnede märguanded teie nutitelefoni
telefoniraamatus oleva kontakti nimega. Saate kellast kõne
tagasi lükata. Selle funktsiooni lubamiseks minge jaotisse
"Seaded", seejärel "Seadme olek" ja "Teavitused".

Režiim, mille tõttu ei kuvata kõiki märguandeid. Selle režiimi
lubamiseks valige "Seaded", seejärel "Seadme olek" ja "Ära
sega". Saate määrata tundide vahemiku, mille jooksul režiim
peab olema aktiivne.

Kellale äratuse määramiseks valige rakenduses kellaaeg ja
äratuse aeg. Selleks valige rakenduses "Seaded", seejärel
"Seadme olek" ja valige "Äratuskell".
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Palaviku hoiatus

Kõrge südame löögisageduse alarm

EKG

Otsige üles telefon

Kui kell tuvastab mõõtmise ajal temperatuuriga seotud
ebakorrapärasusi, teavitab see teid sellest. Rakenduses on
meil võimalus seadistada märguanne, kui kehatemperatuur
jõuab 38 ℃, see on automaatselt seatud väärtus. Äratust saate
muuta temperatuuril 37 ℃ või kõrgemal. Alarmi seadmiseks
valige "Seaded", seejärel "Seadme olek" ja valige
"Temperatuurihäire".

Kui kell tuvastab mõõtmise ajal südame löögisageduse
kõrvalekaldeid, teavitab see teid sellest. Selle funktsiooni
lubamiseks avage rakenduses "Seaded", seejärel "Seadme
olek" ja valige "Heart Rate Alert". Määrake BPM-i tase, millest
alates peaks kell teavitama ebakorrapärasusest.

EKG-testi saab teha ka rakenduse kaudu. Selleks minge
rakendusse ja klõpsake nuppu "EKG test" ja seejärel nuppu
Start. Aseta sõrm kella küljel olevale metallplaadile ja vali
rakenduses "Alusta testi". Pärast testimist kuvatakse tulemus
rakenduses.

Rakenduses "Anti-lost funktsiooni" valimine aktiveerib telefonis
vibreeriva signaali, mis aitab seadme asukohta tuvastada.

18
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Äratage ekraan ühe randmeliigutusega (G-sensor)

3-astmeline ekraani taustvalgustuse heleduse
reguleerimine

Tehaseseadete taastamine

Lainetava kella ekraani funktsiooni lubamiseks valige
rakenduses "Seaded", seejärel "Seadme olek" ja "Ekraani
äratamiseks tõstke randme üles".

Kolmeastmeline heleduse reguleerimine aitab kaitsta silmi öösel
liiga ereda ekraani eest ja säästab kella patareisid. Selle
funktsiooni leiate rakendusest. Valige "Seaded", seejärel
"Seadme olek" ja "Ekraani heledus".

Tehaseseadetele lähtestamine võimaldab teil kella lähtestada
ning kõik andmed ja seaded kustutada. Lähtestamiseks avage
rakenduses "Seaded", seejärel "Seadme olek" ja "Taasta
tehaseseaded".

Funktioner, der er tilgængelige i en dedikeret applikation



IP67 veekindel***

Võimaldab kella kasutada
käte pesemise ajal või
vihmasel päeval.

280 mAh aku

Liitium-polümeer aku
võimaldab teil nutikella pikka
aega kasutada.

Klassikaline disain

Tänu klassikalisele disainile
sobib kell iga riietusega.

Texas Instruments ja
OSRAM protsessor

Suur efektiivsus ja
mõõtmiste täpsus.

***IP67 standard lubab vee temperatuuri +10 kuni +35 kraadi Celsiuse järgi ja sukeldamist 1m sügavusele 30 minutiks. Kella ei saa kasutada
kuumades vannides ega saunades, kuna see ei ole aurukindel. See ei ole mõeldud ujumiseks, see on loodud selleks, et aidata teil oma tervise

eest hoolt kanda.

Generelle oplysninger 

Tekniske data
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Generelle oplysninger 

Klage over produktet

Alle produkter, der er købt i butikken, kan gøres gældende.
Producentens reklamationsret er 2 år fra købet af udstyret.

Det annoncerede produkt skal sendes til adressen:
Watchmark CH Marino, 7 Paprotna Street, 51-117 Wrocław.

Hvis du vil indgive en klage, skal du udfylde formularen på
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Når du har registreret klagen, vil du modtage en bekræftelse
på, at den er indsendt til den angivne e-mailadresse
sammen med en pdf-bilag med et resumé af klagen. Klagen
skal ledsages af det annoncerede produkt med købsbevis
og det ansøgningsnummer, der er modtaget i e-mailen. 

Når varerne er blevet kontrolleret, kontakter
reklamationsafdelingen kunden og informerer ham/hende
om behandlingen af klagen.

Klagen vil blive behandlet inden for 30 dage fra den dag,
hvor reklamationsafdelingen har modtaget de annoncerede
varer.
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Kunden har ret til at fortryde aftalen inden for 14 dage efter
modtagelsen af produktet uden at angive nogen
begrundelse. De returnerede varer skal være af fuld værdi
og må ikke bære tegn på brug. Hvis de returnerede varer
ikke er i perfekt stand, skal kunden bære de økonomiske
konsekvenser i forbindelse med nedsættelse af varernes
værdi, hvis de er blevet brugt på en uhensigtsmæssig måde
og bærer spor af brug, der går ud over en grundlæggende
funktionskontrol. 

Kunden skal informere butikken om sin fortrydelse af
kontrakten ved at udfylde returformularen på:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Når fortrydelsesformularen er registreret, vil kunden
modtage en bekræftelse af sin meddelelse til den angivne e-
mailadresse sammen med en pdf-bilag med et resumé. For
at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at
kunden sender oplysninger om udøvelsen af sin
fortrydelsesret inden udløbet af fortrydelsesfristen.

 Returnering af produktet

 

Generelle oplysninger 
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Sælgeren skal tilbagebetale betalingen ved hjælp af den
samme betalingsmetode, som forbrugeren har anvendt,
medmindre forbrugeren udtrykkeligt har accepteret en
anden tilbagebetalingsmetode, som ikke medfører
omkostninger for forbrugeren.

Varer, der er købt stationært i butikken, kan ikke refunderes. 

Kunden har ret til at ombytte varerne inden for 14 dage efter
modtagelsen uden at angive nogen begrundelse.

Kunden skal informere butikken om ønsket om at ombytte
varen ved at udfylde formularen:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Når bytteformularen er registreret, vil kunden modtage en
bekræftelse af sin anmodning til den angivne e-mailadresse
sammen med anmodningsnummeret. For at overholde
ombytningsfristen er det tilstrækkeligt, at kunden sender
oplysninger om sit ønske om at udøve sin ret til ombytning
inden udløbet af ombytningsfristen.

Produktretur

Udskiftning af produktet 

Generelle oplysninger 
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Kunden sender selv de købte varer til adressen: Emedyczny
CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno.
Pakken skal være ledsaget af den købte vare uden mangler
og det ansøgningsnummer, som du har modtaget efter at
have udfyldt formularen.

Ombytningen foretages straks, men senest inden for 5 dage
fra datoen for varens levering til os, hvis det produkt, som
kunden ønsker at ombytte varen til, er tilgængeligt i
butikken. Hvis det produkt, som kunden har angivet til
ombytning, ikke er tilgængeligt, vil det blive sendt, så snart
vi har accepteret levering af det pågældende produkt.

Hvis de returnerede varer ikke har fuld værdi, vil kunden
være økonomisk ansvarlig for enhver reduktion i varernes
værdi, hvis de er blevet brugt uhensigtsmæssigt og bærer
tegn på brug ud over en grundlæggende funktionskontrol. 

Det er ikke muligt at ombytte uret til samme model.
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