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See on täiustatud nutikell tervisefunktsioonide mõõtmiseks ja
laserteraapiaks. Nutikell on varustatud paljude funktsioonidega,
mis aitavad sul 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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Tutvustus

Watchmark WF800 kohta

Nutikell (värv ja materjal
võivad sõltuvalt valitud värvist

erineda)

Rihm (värv ja materjal võivad
sõltuvalt valitud värvist

erineda)

Laadija (värv ja materjal
võivad sõltuvalt valitud

mudelist erineda)



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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Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu
kasutusjuhend. Soovitatav on kasutada ainult originaalakut, -
laadijat ja -tarvikuid, mis kuuluvad seadmega kaasas olevasse
komplekti.
Tootja ega turustaja ei vastuta kolmanda osapoole tarvikute
kasutamise eest.

Käesolevas kasutusjuhendis esitatud funktsioonid võivad
mudelite lõikes erineda, kuna kasutusjuhend on nutikellade
üldine kirjeldus. Mõned mudelid võivad standardist erineda.

Enne seadme esmakordset kasutamist laadige seda vähemalt 2
tundi. Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima ja
installima ning nõustuma kõigi nõusolekutega, mida nutikell
küsib. Kui seda ei tehta täielikult, ei ole kõik seadme
funktsioonid kättesaadavad. Nutikell küsib juurdepääsu ainult
nendele funktsioonidele, mis on vajalikud nutikella
nõuetekohaseks toimimiseks.

Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva kasutusjuhendi
sisu.

Täiendav teave
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Kuidas kanda nutikella?

Selle kella mudeli rihma laius on 22 mm. See on vahetatav ja
lisarihma saab osta erineva värvi või materjaliga.

Kella kandmine 

Kui te ei tee trenni, kandke nutikella nagu tavalist käekella, st
ühe sõrmega randmeluu kohal.

Et kasutada südame löögisageduse jälgimise funktsiooni
treeningu ajal täielikult ära, proovige kanda seadet mugavuse
ja stabiilsuse parandamiseks randme kohal (2 sõrme
randmeluu kohal). Paljud harjutused, näiteks jalgrattasõit või
raskuste tõstmine, võivad põhjustada nutikella paigutuse
muutumist, näiteks randme painutamise tõttu. Kui kell istub
madalamal randmeluu peal, võivad mõõtmised olla
katkendlikud, seega on oluline õige paigutus.
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Rihma vahetus 

  Sisestage rihma üks ots koos teleskoobiga kella ümbrise
süvendisse.
  Sisestage teleskoop teise otsaga keskele ja kinnitage
see kella külge. 

Enne kasutamist kinnitage kellale originaalne rihm. Selle
toimingu tegemisel olge hoolikalt ettevaatlik ja jälgige, et
teleskoopide kinnitamisel kellale ei läheks küüsi. 

1.

2.

Vöö kandmine 

Rihma eemaldamine 

  Vajutage ühe käega teleskoopi ratast ja lükake seda
ettevaatlikult sissepoole.
  Seejärel tõmmake ülespoole, kuni teleskoop eemaldub
kellast.

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).

Rakendused ja funktsioonid 

Rakenduste paigaldamine 



Nutikella funktsioonid

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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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.

*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.

Nutikella funktsioonid



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.

Nutikella funktsioonid



Spordirežiimid

Laaserteraapia**

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.

Nutikella funktsioonid



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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Nutikella funktsioonid



Funktsioonid, mis on saadaval spetsiaalses rakenduses

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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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 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 pulsisageduse 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 function" valimine aktiveerib telefonis
vibreeriva signaali, mis aitab seadme asukohta kindlaks teha.

18

Funktsioonid, mis on saadaval spetsiaalses rakenduses



19

Äratage ekraan ühe randmeliigutusega (G-sensor)

3-astmeline ekraani taustvalgustuse heleduse
reguleerimine

Tehaseseadete taastamine

Lainetava kella ekraani sisselülitamiseks valige rakenduses
"Seaded", seejärel "Seadme olek" ja "Tõstke randme
äratusekraan 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".

Funktsioonid, mis on saadaval spetsiaalses rakenduses



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.

Üldine teave 

Tehnilised andmed
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Kaebus toote kohta

Iga poest ostetud toodet saab taotleda. Tootja antud nõue
on 2 aastat alates seadme ostmisest.

Reklaamitud toode tuleb saata aadressile: Watchmark CH
Marino, Paprotna tänav 7, 51-117 Wrocław.

Kaebuse registreerimiseks täitke palun vorm aadressil
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Pärast kaebuse registreerimist saadetakse teile märgitud e-
posti aadressile kinnitus kaebuse esitamise kohta koos pdf-
lisaga, mis sisaldab kaebuse kokkuvõtet. Kaebusele tuleb
lisada reklaamitud toode koos ostutõendiga ja e-kirjas
saadud taotluse number. 

Kui kaup on kontrollitud, võtab kaebuste osakond kliendiga
ühendust ja teavitab teda kaebuse menetlemisest.

Kaebus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates päevast,
mil kaebuste osakond sai reklaamitud kauba kätte.

 

Üldine teave 
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Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast
toote kättesaamist ilma põhjendusi esitamata. Tagastatud
kaup peab olema täisväärtuslik ja sellel ei tohi olla mingeid
kasutusmärke. Kui tagastatud kaup ei ole laitmatus korras,
kannab klient kauba väärtuse vähenemisega seotud
rahalised tagajärjed, kui seda on kasutatud ebasobival viisil
ja kui sellel on kasutamisjäljed, mis ulatuvad kaugemale kui
põhifunktsionaalsuse kontroll. 

Klient teavitab kauplust lepingust taganemisest, täites
tagastusvormi aadressil:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Kui taganemisvorm on registreeritud, saab klient oma
teatamise kohta kinnituse märgitud e-posti aadressile koos
kokkuvõtet sisaldava pdf-lisaga. Taganemisajast
kinnipidamiseks piisab, kui klient saadab enne
taganemisperioodi lõppu teabe oma taganemisõiguse
kasutamise kohta.

 Toote tagastamine

 

Üldine teave 
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Müüja maksab makse tagasi, kasutades sama makseviisi,
mida tarbija kasutas, välja arvatud juhul, kui tarbija on
selgesõnaliselt nõustunud teistsuguse tagasimakseviisiga,
mis ei tekita tarbijale mingeid kulusid.

Kauplusest ostetud kaupu ei tagastata. 

Kliendil on õigus vahetada kaup 14 päeva jooksul alates
kauba kättesaamisest ilma põhjendusi esitamata.

Klient teavitab kauplust kaubavahetuse soovist, täites
selleks vormi:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Kui vahetusvorm on registreeritud, saab klient oma taotluse
kohta kinnituse koos taotluse numbriga märgitud e-posti
aadressile. Vahetustähtajast kinnipidamiseks piisab sellest,
kui klient saadab enne vahetustähtaja lõppu teabe oma
soovist kasutada oma vahetamisõigust.

 Toote tagastamine

Toote asendamine 
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Klient saadab ostetud kauba ise aadressile: Emedyczny CH
Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. Pakile
tuleb lisada ostetud defektideta kaup ja pärast vormi täitmist
saadud taotluse number.

Vahetamine toimub kohe, kuid mitte hiljem kui 5 päeva
jooksul alates kauba meile üleandmise kuupäevast, kui
toode, mille vastu klient soovib kaupa vahetada, on
kaupluses saadaval. Kui kliendi poolt väljavahetamiseks
märgitud toode ei ole saadaval, saadetakse see välja niipea,
kui me oleme kõnealuse toote tarne vastu võtnud.

Kui tagastatud kaup ei ole täisväärtuslik, vastutab klient
kauba väärtuse vähenemisest tulenevate rahaliste
tagajärgede eest, kui kaupu on kasutatud valesti ja neil on
kasutusmärke, mis ületavad põhifunktsionaalsuse kontrolli. 

Kella ei ole võimalik sama mudeli vastu välja vahetada.
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