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Wprowadzenie

Ez egy fejlett okosóra az egészségügyi funkciók és a lézerterápia
mérésére. Az okosóra számos olyan funkcióval rendelkezik,
amelyek segítenek az egészségedről való gondoskodásban. Az
óra a Texas Instruments és az OSRAM legújabb generációs
chipjeivel rendelkezik, amelyek a szaturációt, az EKG-t és a
PPG-t mérik. A lézerterápiás funkciónak köszönhetően az
okosóra támogatja a vértisztítást, a magas vérnyomás
csökkentését és a cukorbetegség elleni küzdelmet. Az óra
menüje angolul van.
Eszköz konfigurációja 

A csomag tartalma
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Bevezetés

A Watchmark WF800 okosóráról

Smartwatch (a szín és az anyag
a választott színtől függően

változhat)

Pánt (színe és anyaga a
választott színtől függően

változhat)

Töltő (a szín és az anyag a
kiválasztott modelltől függően

változhat)



iOS 8.2 és újabb verziók
Android 4.4 és újabb verziók
Támogatott Bluetooth: 5.0 

Hardveres követelmények

Töltési utasítások 

Ez az okosóra mágneses töltést használ.
Csatlakoztassa a töltőpárnát a hátsó töltőérintkezőkhöz, és
csatlakoztassa a töltőkábelt az USB-bemenethez. A
csatlakoztatás után a töltés automatikusan elindul, és a töltés
ikonja megjelenik a képernyőn. 
Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe.
Ne használja az órát töltés közben.

Vigyázat: Ne csatlakoztassa a mágneses töltőkábelt
egyidejűleg 2 érintkezőhöz vezető anyaggal, mert ez
rövidzárlatot okozhat.

Android 4.4+ IOS 8.2+

5



6

Kérjük, a berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a
teljes használati útmutatót. Javasoljuk, hogy csak az eredeti
akkumulátort, töltőt és tartozékokat használja, amelyek a
készülékkel együtt kapott készletben találhatók.
Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a harmadik féltől
származó tartozékok használatáért.

A jelen kézikönyvben bemutatott funkciók modellenként eltérőek
lehetnek, mivel a kézikönyv az okosórák általános leírása.
Egyes modellek eltérhetnek a szabványtól.

A készülék első használatba vétele előtt legalább 2 órán
keresztül töltse fel a készüléket. A készülék használata előtt le
kell töltenie és telepítenie az alkalmazást, és el kell fogadnia az
okosóra által kért összes hozzájárulást. Ha ez nem történik meg
teljes mértékben, akkor nem lesz elérhető a készülék minden
funkciója. Az okosóra csak olyan funkciókhoz kér hozzáférést,
amelyek az okosóra megfelelő működéséhez szükségesek.

A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

További információk
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Hogyan viseljünk okosórát?

Az órához tartozó szíj 20 mm széles. Cserélhető, és további
pántok vásárolhatók más színben vagy anyagból.

Egy okosóra viselése

Amikor nem edz, viselje az okosórát úgy, mint egy
hagyományos órát, azaz egy ujjal a csuklócsontja fölött.

Ahhoz, hogy a pulzusmérő funkciót teljes mértékben
kihasználhassa edzés közben, próbálja meg a készüléket a
csuklója felett (2 ujjal a csuklócsontja felett) viselni a
kényelem és a stabilitás javítása érdekében. Számos
gyakorlat, például a kerékpározás vagy a súlyemelés, a
csukló behajlításával megváltoztathatja az okosóra
elhelyezését. Ha az óra lejjebb ül a csuklócsonton, a mérések
szakaszosak lehetnek, ezért fontos a helyes elhelyezés.
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Ékszíj csere 

 Helyezze a szíj egyik végét a teleszkóppal együtt az óra
burkolatának mélyedésébe.
  A másik végével helyezze a teleszkópot az üreg
közepébe, és rögzítse az órához. 

Használat előtt rögzítse az eredeti szíjat az órához. A
művelet elvégzésekor legyen óvatos, és vigyázzon a
körmére, amikor a teleszkópokat az órához rögzíti. 

1.

2.

Órapánt viselése

Az óraszíj eltávolítása

 Egyik kezével nyomja meg a kereket a teleszkópon, és
óvatosan nyomja befelé.
  Ezután húzza felfelé, amíg a teleszkóp le nem válik az
óráról.

1.

2.



A WF800 okosóra modellhez tartozó alkalmazás a
"SmartHealth". Töltse le az alkalmazást a Google Play / App
Store-ból vagy az alábbi QR-kód segítségével. 
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Google Play App Store

Miután telepítette az alkalmazást, kapcsolja be a Bluetooth
funkciót a telefonján, és lépjen be az alkalmazásba. Hozzon létre
egy fiókot vagy jelentkezzen be névtelenül. Ahhoz, hogy az
alkalmazás megfelelően működjön, meg kell adnia az alkalmazás
által kért összes hozzájárulást. Töltse ki személyes adatait -
menjen a "Beállítások" menüpontra a jobb alsó sarokban, majd
válassza ki az e-mail címét tartalmazó ikont. Az óra
csatlakoztatásához kattintson az alsó sarokban lévő gombra:
"Beállítások", majd "Eszköz állapota". A telefon keresni fogja a
Bluetooth-eszközöket, és ki kell választania a megfelelő modellt
(F800).

Alkalmazások és funkciók 

Alkalmazások telepítése 



Az okosórán elérhető funkciók

Idő, dátum, a hét napja

Lépésszámláló 

3 fokozatú háttérvilágítás fényerő beállítása

Kalóriaszámláló

Távolság megtett út 

A kijelzőn megjelenik az idő, a dátum és a hét napja. Az adatok
az óra főképernyőjén jelennek meg. 

Számolja az adott napon megtett lépéseket (az adatok minden
nap 00:00-tól kezdődően visszaállnak). A megtett lépések
száma az alkalmazásban vagy a főképernyő jobb oldalán lévő
első fülön látható.

A háromfokozatú fényerő-beállítás segít megóvni a szemét az
éjszaka túl világos képernyőtől, és kíméli az óra akkumulátorát.
Ezt a funkciót a főképernyő legördülő menüjében találja, és
kiválaszthatja a kijelző megfelelő fényerejét.

Kiszámítja az adott napon elégetett kalóriák számát. Az
elégetett kalóriákra vonatkozó adatok az alkalmazás
főképernyőjének jobb oldalán található első fülön találhatók.

Információ arról, hogy mekkora távolságot tettek meg a nap
folyamán. A megtett távolságot a kezdőképernyő jobb oldalán
található első lapon találja. 
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Vérnyomás (BP)*

Oxigéntelítettség (BO)* 

Szívritmus (HR)*

A vérnyomás az az erő, amellyel a vér a szívizom szisztoléja és
diasztoléja során az artériák falához nyomódik. A szisztolés
vérnyomás elfogadott standardja 120 Hgmm, míg a diasztolés
vérnyomásé 80 Hgmm. Az órán a vérnyomásmérés funkciója a
kezdőképernyő bal oldalán található menüben található BP néven.
A vérnyomásmérés kalibrálásához lépjen az alkalmazásba.
Bővebben a 15. oldalon.

Ez a funkció a vér oxigénellátottsági szintjét jelzi. Normál esetben
az eredménynek 95 és 100% között kell lennie. Ha az oxigénszint
csökken, az veszélyes lehet az egészségünkre. Az órán a
telítettség mérésére szolgáló funkció a kezdőképernyő bal oldalán
található menüben, a Vér oxigén neve alatt. 

Szívfrekvencia vagy pulzus: a szívizom 1 percenkénti ütéseinek
száma. Az elfogadott norma 60 és 100 ütés/perc közötti
határérték. Ha a pulzus megemelkedik, tachycardiáról beszélünk,
ha pedig csökken, akkor bradycardiáról. Mindkét állapot veszélyes
lehet az egészségünkre. Az órán a pulzusszám mérésére szolgáló
funkció a kezdőképernyő bal oldalán található menüben található a
HR név alatt.

*Ne hozzon egészségügyi döntéseket kizárólag az okosóra eredményei alapján. Ahhoz, hogy a mérések pontosak legyenek, a
felhasználóknak nyugalmi állapotban kell mérniük az egészségügyi funkciókat, ahogyan azt a hagyományos orvosi

eszközökkel tennék, és tartózkodniuk kell a méréstől testmozgás, dohányzás vagy alkoholfogyasztás közben. Az okosóra nem
orvostechnikai eszköz, és a mérési eredmények csak referenciaként szolgálnak.

Az okosórán elérhető funkciók



Testhőmérséklet*

EKG*

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális testhőmérséklet
mérését. A felnőttek normális testhőmérséklete 36,6 Celsius-
fok. Amikor a hőfok 38 fokig emelkedik, lázról beszélünk. 
Az órán a hőmérsékletmérés funkció a kezdőképernyő bal
oldalán található menüben található Temp néven.
 

Az elektrokardiogram a szív elektromos aktivitását méri.
Lehetővé teszi számos szív- és érrendszeri betegség
kimutatását. A mérés során tartsa a fémlapot az óra oldalán. Az
óra elektródáinak teljesen a bőrön kell lenniük. 
Az EKG-vizsgálat elvégzéséhez az órát az okostelefon-
alkalmazáshoz kell csatlakoztatni. A mérés eredménye csak az
alkalmazásban látható. Az órán az EKG-mérés funkciója a
kezdőképernyő jobb oldalán, az 5. fülön található. Az eredmény
megtekintéséhez lépjen be az alkalmazásba, és válassza az
"EKG-teszt" lehetőséget. Ezután kattintson a három pontra a
tetején. Válassza a "Szinkronizálás" lehetőséget a teszt
elvégzésének dátuma mellett. Az eredmény
diagnosztizálásához válassza az "AI diagnózis" lehetőséget. Az
eredményt elmentheti és megoszthatja. A tesztet az
alkalmazáson belül is elvégezheti. További részletek a 18.
oldalon.

*Ne hozzon egészségügyi döntéseket kizárólag az okosóra eredményei alapján. Ahhoz, hogy a mérések pontosak legyenek, a
felhasználóknak nyugalmi állapotban kell mérniük az egészségügyi funkciókat, ahogyan azt a hagyományos orvosi

eszközökkel tennék, és tartózkodniuk kell a méréstől testmozgás, dohányzás vagy alkoholfogyasztás közben. Az okosóra nem
orvostechnikai eszköz, és a mérési eredmények csak referenciaként szolgálnak.

Az okosórán elérhető funkciók



Sport üzemmódok

Lézerterápia**

Az óra 5 sportmódja lehetővé teszi, hogy a lépések, a
pulzusszám, a kalóriák és a távolság nyomon követésével
ellenőrizze edzési céljait.
Az edzésadatok a szinkronizálás után az alkalmazásban
találhatók.
Elérhető sportmódok: futás, kerékpározás, kosárlabda,
gyaloglás, hegymászás. Az órán a sportmódok funkció a
kezdőképernyő bal oldalán található menüben található az
"Edzés" név alatt. 

A lézerterápia során egy (meghatározott intenzitású:
hosszúságú és teljesítményű) fénysugarat bocsátanak ki a test
egy adott részére egy meghatározott ideig. A lézersugárzás
fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, ödémaellenes hatású,
fokozza a mikrokeringést, befolyásolja az immunológiai és
hormonális folyamatokat, elősegíti az idegek regenerálódását,
gyorsítja a csontnövekedést és serkenti az izomrostok
szintézisét. 
A terápia időtartama 60 másodperc. Az ajánlott napi adag 3
kezelés egyenként 60 másodperces időtartamban.
A funkció aktiválásához nyomja meg a boríték oldalán lévő alsó
gombot. 

**A lézerterápia ellenjavallatai közé tartozik a rák, pajzsmirigy túlműködés, epilepszia, bőrbetegségek (bakteriális, vírusos
vagy gombás fertőzések). Terhes nők sem használhatják.

Az okosórán elérhető funkciók



Stopperóra 

Alvásfigyelő

A tárcsa témájának megváltoztatása

Beállítások

Rövid időintervallumok ellenőrzésére és mérésére szolgáló
funkció. Az órán a stopperóra funkció a főképernyőtől balra
található menüben található. 

Egy funkció, amely segít elemezni egy személy alvását. Az óra
mutatja az elaludt órák számát és az alvás fázisait, amelyekben
megkülönböztetünk sekély és mély alvást. Az alvási adatokat a
kezdőképernyő jobb oldalán található második lapon találja.

Az órán több számlap közül lehet választani. A tárcsák
megváltoztatásához nyomja meg hosszan a főképernyőt (kb. 3
másodpercig).

A beállítások között a következőket teheti:
-a képernyő fényerejének beállítása
-a lézerterápia teljesítményének és időtartamának kiválasztása
-kikapcsolja a készüléket
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Az okosórán elérhető funkciók



A dedikált alkalmazásban elérhető funkciók

Mérési előzmények

Vérnyomásmérő kalibrálása

Sport üzemmódok

Az alkalmazásban megtalálja az óra által végzett mérések
előzményeit. Az előzmények ellenőrzéséhez válassza az
alkalmazásban a "Fő" lehetőséget. 

A vérnyomásmérő kalibrálása még pontosabbá teszi az
eredményeket. Az óra ellenőrzi, hogy a kalibrálás időpontjához
képest mennyit változott a vérmennyiség. A kalibrálás
elvégzéséhez lépjen az alkalmazásban a "Fő" menüpontra,
kattintson a "Vérnyomás" menüpontra, majd válassza a
"Vérnyomásmérés kalibrálása" lehetőséget.

Az alkalmazásban használhatja a sportmódokat, és a
telefonján előnézetet kaphat a megtett útvonalról, a tempóról,
az elégetett kalóriákról és a tevékenység időtartamáról. A
rendelkezésre álló sportmódok közül választhatsz: futás,
kerékpározás, kosárlabda, gyaloglás, hegymászás. A
tevékenység végén az alkalmazásban lévő térképen
megjelenik a megtett útvonal. Megoszthatja vagy feltöltheti
eredményeit.
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Gondozási funkció

Mozgás emlékeztető

Az egészségügyi funkciók automatikus felügyelete 

Az óra viselőjének alkalmazásában egy "barátot" kell hozzáadni a
fióknév/e-mail segítségével. A helyes hozzáadás után
ellenőrizheti, hogy az óra viselőjének milyen méretei vannak.
Személy hozzáadásához menjen az alkalmazásban a
"Gondozás" menüpontra. 

Az alkalmazásban lehetőség van 15-60 percenként ciklikus
emlékeztetők beállítására, amelyekkel az óra, ha azt érzékeli,
hogy az illető hosszabb ideig mozdulatlanul marad, emlékezteti őt
egy tevékenység elvégzésére. Azt is beállíthatja, hogy mely
napokon és milyen időpontokban legyen aktív a funkció. A
funkció aktiválásához válassza az alkalmazásban a "Beállítások",
majd a "Készülék állapota" és a "Mozgásemlékeztető"
lehetőséget.

Az alkalmazásban ciklikusan mérhető a pulzusszám, a
vérnyomás, a szaturáció és a hőmérséklet.
A ciklikus mérés be- vagy kikapcsolható az alkalmazásban, és
beállítható, hogy 10-60 percenként automatikus méréseket
végezzen. Az automatikus mérés a mi beavatkozásunk nélkül
történik. A funkció engedélyezéséhez válassza az alkalmazásban
a "Beállítások", majd a "Készülék állapota" és az
"Egészségfigyelés" menüpontot. Az automatikus mérések
beállítása csökkenti az akkumulátor élettartamát.

A dedikált alkalmazásban elérhető funkciók



Értesítések

Bejövő hívások értesítése

"Ne zavarjon" üzemmód

Ébresztőóra

Az értesítési funkció lehetővé teszi, hogy elolvassa az üzenet
elejét az okosóra képernyőjén. Az értesítések olyan
alkalmazásokból érkezhetnek, mint az SMS, QQ, WeChat,
LinkedIn, Skype, Facebook, WhatsApp, Instagram és
Messenger. A funkció engedélyezéséhez lépjen a "Beállítások",
majd a "Készülék állapota" és az "Értesítések" menüpontba. 

Bejövő hívásról szóló értesítések az okostelefon
telefonkönyvében található névjegyzékből származó névvel. Az
óráról a hívás elutasítható. A funkció engedélyezéséhez lépjen a
"Beállítások", majd a "Készülék állapota" és az "Értesítések"
menüpontokba. 

Olyan üzemmód, amelynek hatására semmilyen értesítés nem
jelenik meg. Ennek az üzemmódnak az engedélyezéséhez lépjen
a "Beállítások", majd a "Készülék állapota" és a "Ne zavarjon"
menüpontba. Beállíthatja, hogy az üzemmód hány órán keresztül
legyen aktív. 

Ha ébresztést szeretne beállítani az órán, válassza ki az
alkalmazásban az ébresztési időt és az időpontot. Ehhez az
alkalmazásban válassza a "Beállítások", majd a "Készülék
állapota" és az "Ébresztőóra" lehetőséget.

A dedikált alkalmazásban elérhető funkciók



Lázriasztás

Riasztás túl magas pulzusszám esetén

EKG

Ha az óra a mérések során a hőmérséklettel kapcsolatos
rendellenességeket észlel, értesítést küld. Az alkalmazásban
lehetőségünk van arra, hogy riasztást állítsunk be, ha a
testhőmérsékletünk eléri a 38 ℃-ot, ez egy automatikusan
beállított érték. A riasztást 37 ℃ vagy magasabb
hőmérsékletről változtathatja meg. A riasztás beállításához
válassza a "Beállítások", majd a "Készülék állapota" és a
"Hőmérséklet riasztás" lehetőséget.

Ha az óra a mérések során a pulzusszámmal kapcsolatos
szabálytalanságokat észlel, értesítést küld. A funkció
engedélyezéséhez lépjen az alkalmazásban a "Beállítások",
majd a "Készülék állapota" menüpontra, és válassza ki a
"Szívritmus-riasztás" lehetőséget. Állítsa be, hogy az óra
milyen BPM-szintről értesítse Önt a szabálytalanságokról. 

Az alkalmazáson keresztül EKG-vizsgálat is elvégezhető.
Ehhez lépjen be az alkalmazásba, és kattintson az "EKG-
teszt", majd a start gombra. Helyezze az ujját az óra oldalán
lévő fémlapra, és válassza az alkalmazásban a "Start test"
lehetőséget. A teszt után az eredmény megjelenik az
alkalmazásban.
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A dedikált alkalmazásban elérhető funkciók
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Keresse meg a telefonját

Csuklómozgás képernyő ébresztése (G-érzékelő)

A képernyő háttérvilágítás fényerejének 3 fokozatú
beállítása

Gyári beállítások visszaállítása

Az alkalmazásban az "Elveszettség elleni funkció"
kiválasztásával a telefonon rezgésjelzés indul el, amely segít
megtalálni a készüléket. 

Az óra képernyőjének csuklómozdulattal történő felébresztése
funkció engedélyezéséhez válassza az alkalmazásban a
"Beállítások", majd a "Készülék állapota" és a "Csukló
felemelése a képernyő folytatásához" lehetőséget.

A háromfokozatú fényerő-beállítás segít megvédeni a szemét az
éjszaka túl világos képernyőtől, és kíméli az óra akkumulátorát.
Ezt a funkciót az alkalmazásban találja. Válassza a
"Beállítások", majd a "Készülék állapota" és a "Képernyő
fényereje" lehetőséget. 

A gyári beállítások visszaállítása lehetővé teszi az óra
alaphelyzetbe állítását, valamint az összes adat és beállítás
törlését.  A visszaállításhoz menjen az alkalmazásban a
"Beállítások", majd a "Készülék állapota" és a "Gyári
beállítások visszaállítása" menüpontra. 

A dedikált alkalmazásban elérhető funkciók



IP67*** vízálló.

Lehetővé teszi az óra
használatát kézmosás
közben vagy esős napon.

280mAh akkumulátor

A lítium-polimer akkumulátor
lehetővé teszi, hogy hosszú
ideig használhassa az
okosórát.

Klasszikus design

Klasszikus kialakításának
köszönhetően az óra
bármilyen stílushoz illik.

Texas Instruments és
OSRAM processzor

Nagy teljesítményű és
precíz mérések.

***Az IP67 szabvány +10 és +35 Celsius fok közötti vízhőmérsékletet és 1 méteres mélységig történő merítést tesz lehetővé 30 percig. Az óra
nem használható forró fürdőben vagy szaunában, mivel nem gőzálló. Nem úszásra tervezték, hanem arra, hogy segítsen vigyázni az

egészségére.

Általános információk 

Műszaki adatok
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Általános információk 

Termékpanasz

Bármely, a Shopban vásárolt termék igényelhető. A gyártó
által megadott igény a berendezés megvásárlásától
számított 2 év.

A hirdetett terméket a címre kell küldeni: Watchmark CH
Marino, Paprotna utca 7, 51-117 Wrocław.

A panasz bejelentéséhez kérjük, töltse ki a
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new oldalon
található űrlapot.

A panasz regisztrálása után a megadott e-mail címre
visszaigazolást kap a panasz benyújtásáról, valamint egy
pdf csatolmányt, amely tartalmazza a panasz
összefoglalóját. A panaszhoz csatolni kell a reklámozott
terméket a vásárlást igazoló bizonylattal és az e-mailben
kapott jelentkezési számmal együtt. 

Az áru ellenőrzését követően a Panaszok Osztálya felveszi
a kapcsolatot az ügyféllel, és tájékoztatja őt a panasz
feldolgozásáról.

A reklamációt a Reklamációs Osztályhoz történő
beérkezéstől számított 30 napon belül kell elbírálni.
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A vásárlónak joga van a termék átvételétől számított 14
napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A
visszaküldött árunak teljes értékűnek kell lennie, és nem
viselheti a használat nyomait. Ha a visszaküldött áru nem
kifogástalan állapotban van, az Ügyfél viseli az áru
értékcsökkenésével kapcsolatos pénzügyi
következményeket, ha az árut nem megfelelő módon
használták, és az alapvető funkcionalitás ellenőrzésén
túlmutató használat nyomai vannak rajta. 

A Vevőnek a szerződéstől való elállásról az üzletet a
visszaküldési űrlap kitöltésével kell tájékoztatnia a következő
címen: https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Miután az elállási űrlapot regisztrálták, az Ügyfél a megadott
e-mail címre visszaigazolást kap az értesítésről, valamint
egy összefoglalót tartalmazó pdf csatolmányt. Az elállási
határidő betartásához elegendő, ha az Ügyfél az elállási
határidő lejárta előtt tájékoztatást küld az elállási jogának
gyakorlásáról.

 A termék visszaküldése

 

Általános információk 
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Az eladó a fogyasztó által használt fizetési móddal azonos
módon téríti vissza a fizetést, kivéve, ha a fogyasztó
kifejezetten hozzájárult egy másik, a fogyasztó számára
költséget nem okozó visszatérítési módhoz.

Az üzletben helyhez kötötten vásárolt áruk nem téríthetők
vissza. 

A vásárlónak joga van az áru átvételétől számított 14 napon
belül indoklás nélkül kicserélni az árut.

A vásárlónak az űrlap kitöltésével tájékoztatnia kell az
üzletet a csere iránti igényéről:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

A csere űrlap regisztrálása után az Ügyfél a megadott e-mail
címre visszaigazolást kap a kéréséről, a kérés számával
együtt. Az átváltási határidő betartásához elegendő, ha az
Ügyfél a cserejogával való élni kívánásáról szóló
tájékoztatást az átváltási határidő lejárta előtt elküldi.

 Termékvisszatérítés

A termék cseréje 

 

Általános információk 
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A vásárló a megvásárolt árut saját maga küldi el a megadott
címre: Emedical CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-
100 Leszno. A csomaghoz csatolni kell a megvásárolt,
hibátlan árut és az űrlap kitöltése után kapott jelentkezési
számot.

A csere azonnal, de legkésőbb az áru hozzánk történő
átvételétől számított 5 napon belül megtörténik, ha az a
termék, amelyre az ügyfél az árut cserélni szeretné, elérhető
az üzletben. Ha a vásárló által csere céljából megjelölt
termék nem áll rendelkezésre, akkor azt azonnal elküldjük,
amint átvettük a kérdéses termék átvételét.

Ha a visszaküldött áru nem teljes értékű, az ügyfél felel az
áru értékcsökkenésének pénzügyi következményeiért, ha az
árut helytelenül használták, és a használat jelei az alapvető
funkcionalitás ellenőrzésén túlmutatnak. 

Az óra cseréje ugyanarra a modellre nem lehetséges.

 

Általános információk 




