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Tas ir uzlabots viedpulkstenis veselības funkciju mērīšanai un
lāzerterapijai. Viedpulkstenis ir aprīkots ar daudzām funkcijām,
kas palīdzēs jums rūpēties par savu veselību. Pulkstenim ir
jaunākās paaudzes Texas Instruments un OSRAM
mikroshēmas, kas mēra piesātinājumu, EKG un PPG.
Pateicoties lāzerterapijas funkcijai, viedpulkstenis atbalsta asins
attīrīšanu, pazemina hipertensiju un cīnās ar diabētu. Pulksteņa
izvēlne ir angļu valodā.

Ierīces konfigurācija

Iepakojuma saturs
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Ievads

Par viedpulksteni Watchmark WF800

Viedpulkstenis (krāsa un
materiāls var atšķirties atkarībā

no izvēlētās krāsas)

Siksniņa (krāsa un materiāls
var atšķirties atkarībā no

izvēlētās krāsas)

lādētājs (krāsa un materiāls
var atšķirties atkarībā no

izvēlētā modeļa)



iOS 8.2 un jaunākas versijas
Android 4.4 un jaunāka versija
Atbalstītais Bluetooth: 5.0

Aparatūras prasības

Uzlādes instrukcijas

Šis viedpulkstenis izmanto magnētisko uzlādi.
Uzlieciet uzlādes paliktni uz aizmugurējiem uzlādes kontaktiem
un pievienojiet uzlādes kabeli USB portam. Kad būs izveidots
savienojums, uzlāde sāksies automātiski un ekrānā parādīsies
uzlādes ikona.
Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, nepieciešamas aptuveni 2
stundas. Neizmantojiet pulksteni uzlādes laikā.

Uzmanību: Nepievienojiet magnētisko uzlādes kabeli
nevienam 2 kontaktiem vienlaikus ar vadošu materiālu, jo
tas var izraisīt īssavienojumu.

Android 4.4+ IOS 8.2+
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Pirms iekārtas lietošanas uzmanīgi izlasiet visu lietotāja
rokasgrāmatu. Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru,
lādētāju un piederumus, kas iekļauti komplektā, kurš saņemts
kopā ar ierīci.
Ne ražotājs, ne izplatītājs nav atbildīgs par trešo pušu
piederumu lietošanu.

Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas var atšķirties atkarībā
no modeļa, jo rokasgrāmata ir viedpulksteņu vispārīgs apraksts.
Daži modeļi var atšķirties no standarta.

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes uzlādējiet to vismaz 2
stundas. Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē un jāinstalē
lietotne un jāpieņem visas viedpulksteņa pieprasītās
piekrišanas. Ja tas nav izdarīts pilnībā, nebūs pieejamas visas
ierīces funkcijas. Viedpulkstenis pieprasīs piekļuvi tikai tām
funkcijām, kas ir nepieciešamas viedpulksteņa pareizai
darbībai.

Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas saturu.

Papildu informācija
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Kā valkāt viedpulksteni?

Šī pulksteņa modeļa siksniņa ir 20 mm plata. Tas ir maināms,
un var iegādāties papildu siksniņas citā krāsā vai no cita
materiāla.

Pulksteņa nēsāšana 

Kad neveicat treniņus, valkājiet viedpulksteni kā parastu
pulksteni, t. i., ar vienu pirkstu virs plaukstas kaula.

Lai treniņa laikā pilnībā izmantotu sirdsdarbības monitoringa
funkcijas priekšrocības, mēģiniet valkāt ierīci virs plaukstas
locītavas (2 pirkstus virs plaukstas kaula), lai uzlabotu
komfortu un stabilitāti. Daudzi vingrinājumi, piemēram,
braukšana ar velosipēdu vai svarcelšana, var mainīt
viedpulksteņa novietojumu, piemēram, saliekot plaukstu. Ja
pulkstenis atrodas zemāk uz plaukstas kaula, mērījumi var
būt neregulāri, tāpēc ir svarīgi to pareizi novietot.
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Siksnas nomaiņa
paska 

  Ievietojiet vienu siksniņas galu kopā ar teleskopu
pulksteņa aploksnes padziļinājumā.
 Ar otru galu ievietojiet teleskopu dobuma centrā un
piestipriniet to pie pulksteņa. 

Pirms pulksteņa lietošanas piestipriniet pie tā oriģinālo
siksniņu. Veicot šo operāciju, esiet uzmanīgi un uzmanieties
no pirkstu nagiem, kad piestipriniet teleskopus pie pulksteņa. 

1.

2.

Jostas valkāšana 

Jostas noņemšana 

 Ar vienu roku nospiediet teleskopa ritenīti un viegli virziet
to uz iekšu.
  Pēc tam velciet uz augšu, līdz teleskops atdalās no
pulksteņa.

1.

2.



Viedpulksteņa modeļa WF800 lietotne ir "SmartHealth".
Lietojumprogramma ir jālejupielādē no Google Play / App
Store vai izmantojot tālāk norādīto QR kodu.
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Google Play App Store

Pēc lietojumprogrammas instalēšanas ieslēdziet tālrunī Bluetooth
un dodieties uz programmu. Izveidojiet kontu vai piesakieties
anonīmi. Lai aplikācija darbotos pareizi, ir jāizsaka visas
piekrišanas, ko aplikācija pieprasa. Aizpildiet savus personas
datus - dodieties uz "Iestatījumi" apakšējā labajā stūrī un pēc tam
atlasiet ikonu ar e-pasta adresi. Lai savienotu pulksteni, apakšējā
stūrī noklikšķiniet uz "Iestatījumi" un pēc tam uz "Ierīces statuss".
Tālrunis meklēs Bluetooth ierīces un izvēlēsies pareizo modeli
(F800).

Pieteikumi un funkcijas

Aplikāciju instalēšana



Viedpulksteņa funkcijas

Laiks, datums, nedēļas diena

Pedometrs

3 pakāpju ekrāna fona apgaismojuma spilgtuma
regulēšana

Sadedzināto kaloriju skaitītājs

Nobrauktais attālums

Displejs parāda laiku, datumu un nedēļas dienu. Dati tiek
parādīti pulksteņa galvenajā ekrānā.

Uzskaita noteiktā dienā veiktās darbības (dati tiek atiestatīti
katru dienu no plkst. 00:00). Veikto darbību skaitu var redzēt
lietojumprogrammā vai pirmajā cilnē galvenā ekrāna labajā
pusē.

Trīs līmeņu spilgtuma regulēšana palīdz aizsargāt acis no
pārāk spilgta ekrāna naktī un ietaupa pulksteņa baterijas. Šo
funkciju var atrast galvenā ekrāna nolaižamajā izvēlnē un
izvēlēties atbilstošo displeja spilgtumu.

Aprēķina noteiktā dienā sadedzināto kaloriju skaitu. Datus par
sadedzinātajām kalorijām var atrast pirmajā cilnē pa labi no
lietojumprogrammas galvenā ekrāna.

Informācija par dienas laikā veikto distanci. Nobrauktais
attālums ir norādīts pirmajā cilnē galvenā ekrāna labajā pusē.
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Asinsspiediens (BP)*

Piesātinājums (BO)*

Sirdsdarbības ātrums (HR)*

Asinsspiediens ir spēks, ko asinis iedarbojas uz artēriju sienām
sirds muskuļa kontrakcijas un relaksācijas laikā. Pieņemtā
sistoliskā spiediena norma ir 120 mm Hg, bet diastoliskajam - 80
mm Hg. Pulkstenī asinsspiediena mērīšanas funkcija atrodas
izvēlnē galvenā ekrāna kreisajā pusē ar nosaukumu BP. Lai
kalibrētu spiediena mērījumu, atveriet lietotni. Vairāk 15. lpp.

Funkcija informē par asins skābekļa līmeni. Parasti rezultātam
jābūt no 95 līdz 100%. Kad skābekļa līmenis pazeminās, tas var
būt bīstami mūsu veselībai. Pulkstenī piesātinājuma mērīšanas
funkcija atrodas izvēlnē galvenā ekrāna kreisajā pusē ar
nosaukumu Asins skābeklis.

Sirdsdarbības ātrums jeb pulss: tas ir sirds muskuļa sitienu skaits
1 minūtē. Pieņemtā norma ir robeža no 60 līdz 100 sitieniem
minūtē. Kad pulss ir paaugstināts, mēs runājam par tahikardiju, un,
kad tas ir zems, mēs runājam par bradikardiju. Abi apstākļi var būt
bīstami mūsu veselībai. Pulkstenī sirdsdarbības mērīšanas
funkcija atrodas izvēlnē galvenā ekrāna kreisajā pusē ar
nosaukumu HR.

*Nepieņemiet lēmumus par veselību, pamatojoties tikai uz viedpulksteņa testa rezultātiem. Lai veiktu precīzus mērījumus,
lietotājiem ir jāizmēra veselības funkcijas miera stāvoklī tāpat kā ar tradicionālajām medicīnas ierīcēm un jāatturas no
mērījumiem vingrošanas, smēķēšanas vai alkohola lietošanas laikā. Viedpulkstenis nav medicīnas ierīce, un mērījumu

rezultāti ir paredzēti tikai atsaucei.

Viedpulksteņa funkcijas



Kermeņa temperatūra*

EKG*

Funkcija ļauj izmērīt pašreizējo ķermeņa temperatūru.
Pieauguša cilvēka normāla ķermeņa temperatūra ir 36,6 grādi
pēc Celsija. Kad temperatūras līmenis paaugstinās līdz 38
grādiem, mēs runājam par drudzi.
Pulkstenī temperatūras mērīšanas funkcija atrodas izvēlnē
galvenā ekrāna kreisajā pusē ar nosaukumu Temp.
 

Elektrokardiogramma mēra sirds elektrisko aktivitāti. Tas ļauj
atklāt daudzas ar asinsrites sistēmu saistītas slimības.
Mērīšanas laikā turiet metāla plāksni pulksteņa sānos.
Pulksteņa elektrodiem jābūt pilnībā saskarē ar ādu.
Lai veiktu EKG testu, ir nepieciešams savienot pulksteni ar
viedtālruņa lietojumprogrammu. Mērījumu rezultāts ir redzams
tikai aplikācijā. Pulkstenī EKG mērīšanas funkcija atrodas 5.
cilnē pa labi no galvenā ekrāna. Lai apskatītu rezultātu,
dodieties uz lietojumprogrammu un izvēlieties "EKG tests". Pēc
tam noklikšķiniet uz trim punktiem augšpusē. Blakus testa
datumam atlasiet "Sinhronizācija". Lai diagnosticētu rezultātu,
atlasiet "AI diagnoze". Jūs varat saglabāt un koplietot rezultātu.
Varat arī veikt pārbaudi no lietojumprogrammas līmeņa. Vairāk
18. lpp.

*Nepieņemiet lēmumus par veselību, pamatojoties tikai uz viedpulksteņa testa rezultātiem. Lai veiktu precīzus mērījumus,
lietotājiem ir jāizmēra veselības funkcijas miera stāvoklī tāpat kā ar tradicionālajām medicīnas ierīcēm un jāatturas no
mērījumiem vingrošanas, smēķēšanas vai alkohola lietošanas laikā. Viedpulkstenis nav medicīnas ierīce, un mērījumu

rezultāti ir paredzēti tikai atsaucei.

Viedpulksteņa funkcijas



Sporta režīmi

Lāzerterapija**

Pulksteņa 5 sporta režīmi ļauj kontrolēt savus treniņu mērķus,
pārraugot soļus, pulsu, kalorijas un attālumu.
Treniņu datus var atrast lietotnē pēc sinhronizācijas.
Pieejamie sporta režīmi: skriešana, riteņbraukšana, basketbols,
soļošana, kāpšana. Pulkstenī sporta režīmu funkciju atradīsit
izvēlnē galvenā ekrāna kreisajā pusē ar nosaukumu "Treniņš".

Lāzerterapija sastāv no gaismas stara (ar fiksētu intensitāti:
garumu un jaudu) izstarošanu uz kādu ķermeņa daļu uz
noteiktu laiku. Lāzera starojumam piemīt pretsāpju,
pretiekaisuma un pietūkumu mazinoša iedarbība, tas palielina
mikrocirkulāciju, ietekmē imunoloģiskos un hormonālos
procesus, atvieglo nervu atjaunošanos, paātrina kaulu augšanu
un stimulē muskuļu šķiedru sintēzi.
Terapijas ilgums ir 60 sekundes. Ieteicamā dienas deva ir 3
procedūras, katra 60 sekundes.
Lai aktivizētu funkciju, nospiediet apakšējo pogu aploksnes
sānos.

** Kontrindikācijas lāzerterapijai ir: vēzis, hipertireoze, epilepsija, ādas slimības (bakteriālas, vīrusu vai sēnīšu infekcijas). To
nedrīkst lietot arī grūtnieces.

Viedpulksteņa funkcijas



Hronometrs

Miega izsekotājs

Vairoga tēmas maiņa

Iestatījumi

Funkcija, ko izmanto, lai kontrolētu un mērītu īsus laika
periodus. Pulkstenī hronometra funkcija atrodas izvēlnē pa
kreisi no sākuma ekrāna.

Funkcija, kas palīdz cilvēka miega analīzē. Pulkstenis rāda
nogulēto stundu skaitu un miega fāzes, kurās izšķiram dalījumu
seklā un dziļā miegā. Miega datus atradīsit otrajā cilnē pa labi
no galvenā ekrāna.

Pulkstenim ir vairākas ciparnīcas, no kurām izvēlēties. Lai
mainītu sejas, ilgi nospiediet galveno ekrānu (apmēram 3
sekundes)

Iestatījumos varat:
- pielāgot ekrāna spilgtumu
-izvēlēties lāzerterapijas jaudu un ilgumu
- izslēdziet ierīci
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Viedpulksteņa funkcijas



Funkcijas, kas pieejamas īpašā lietojumprogrammā

Mērījumu vēsture

Sfigmomanometra kalibrēšana

Sporta režīmi

Aplikācijā atradīsi pulksteņa veikto mērījumu vēsturi. Lai
pārbaudītu savu vēsturi, lietotnē atlasiet “Galvenā”.

Asinsspiediena mērītāja kalibrēšana padara rezultātus vēl
precīzākus. Pulkstenis pārbauda,   cik daudz asins tilpums ir
mainījies, salīdzinot ar tā kalibrēšanas laiku. Lai veiktu
kalibrēšanu, lietotnē atveriet sadaļu "Sākums", noklikšķiniet uz
"Blood Pressure" un atlasiet "Blood Pressure Calibration".

Aplikācijā var izmantot sporta režīmus un tālrunī apskatīt
nobraukto maršrutu, tempu, sadedzinātajām kalorijām un
aktivitātes ilgumu. Jūs varat izvēlēties kādu no pieejamajiem
sporta veidiem: skriešana, riteņbraukšana, basketbols,
soļošana, kāpšana. Pēc aktivitātes beigām aplikācijā
nobrauktais maršruts tiks parādīts kartē. Varat kopīgot vai
augšupielādēt savus rezultātus.
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Aprūpes funkcija

Kustības atgādinājums

Automātiska veselības funkciju uzraudzība

Pulksteņa īpašnieka lietotnē jums ir jāpievieno "draugs" pēc
konta vārda/e-pasta. Pēc pareizas pievienošanas tas var
pārbaudīt pulksteņa nēsātājas mērījumu rezultātus. Lai
pievienotu personu, lietojumprogrammā dodieties uz "Aprūpe".

Aplikācijā var iestatīt cikliskus atgādinājumus ik pēc 15-60
minūtēm, pateicoties kuriem pulkstenis, konstatējot, ka cilvēks
ilgstoši paliek nekustīgs, atgādina par nepieciešamību veikt
kādu darbību. Varat arī iestatīt dienas un stundas, kad funkcijai
jābūt aktīvai. Lai iespējotu šo funkciju, lietojumprogrammā
atlasiet “Iestatījumi”, pēc tam “Ierīces statuss” un atlasiet
“Kustības atgādinājums”.

Lietojumprogrammā var veikt pulsa, spiediena, piesātinājuma
un temperatūras mērījumus cikliski.
Cikliskos mērījumus var ieslēgt vai izslēgt lietotnē un iestatīt
automātiskus mērījumus ik pēc 10-60 minūtēm. Automātiskā
mērīšana tiek veikta bez mūsu iejaukšanās.
Lai iespējotu funkciju, lietojumprogrammā atlasiet "Iestatījumi",
pēc tam "Ierīces statuss" un "Veselības uzraudzība".
Automātisko mērījumu iestatīšana samazina akumulatora
darbības laiku.
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Funkcijas, kas pieejamas īpašā lietojumprogrammā



Paziņojumi

Paziņojumi par ienākošajiem zvaniem

Režīms Netraucēt

Modinātājs

Paziņojumu funkcija ļauj lasīt ziņojuma sākumu viedpulksteņa
ekrānā. Paziņojumus var saņemt no tādām lietotnēm kā SMS,
QQ, WeChat, LinkedIn, Skype, Facebook, WhatsApp,
Instagram un Messenger. Lai iespējotu šo funkciju, dodieties uz
"Iestatījumi", pēc tam uz "Ierīces statuss" un "Paziņojumi".

Paziņojumi par ienākošajiem zvaniem ar kontaktpersonas
vārdu no viedtālruņa tālruņu kataloga. Varat noraidīt zvanu no
sava pulksteņa. Lai iespējotu šo funkciju, dodieties uz
"Iestatījumi", pēc tam uz "Ierīces statuss" un "Paziņojumi".

Režīms, kurā netiek rādīti visi paziņojumi. Lai iespējotu šo
režīmu, atlasiet “Iestatījumi”, pēc tam “Ierīces statuss” un
“Netraucēt”. Varat iestatīt stundu diapazonu, kurā režīmam
jābūt aktīvam.

Lai pulkstenī iestatītu modinātāju, lietotnē atlasiet laiku un
modinātāja laiku. Lai to izdarītu, lietojumprogrammā atlasiet
"Iestatījumi", pēc tam "Ierīces statuss" un atlasiet "Modinātājs".
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Funkcijas, kas pieejamas īpašā lietojumprogrammā



Brīdinājums par drudzi

Augsta sirdsdarbības ātruma trauksme

EKG

Atrodiet tālruni

Kad pulkstenis mērījumu laikā konstatēs ar temperatūru
saistītus nelīdzenumus, tas jūs informēs. Aplikācijā mums ir
iespēja iestatīt paziņojumu, kad ķermeņa temperatūra sasniedz
38 ℃, tā ir automātiski iestatīta vērtība. Modinātāju var mainīt
no 37℃ vai augstākas. Lai iestatītu modinātāju, atlasiet
"Iestatījumi", pēc tam "Ierīces statuss" un atlasiet
"Temperatūras trauksme".

Kad pulkstenis mērījumu laikā konstatēs sirdsdarbības
novirzes, tas jums par to paziņos. Lai iespējotu šo funkciju,
lietotnē atveriet sadaļu “Iestatījumi”, pēc tam “Ierīces statuss”
un atlasiet “Sirdsdarbības brīdinājums”. Iestatiet BPM līmeni,
no kura pulkstenim jāinformē par pārkāpumiem.

EKG testu var veikt arī, izmantojot lietojumprogrammu. Lai to
izdarītu, dodieties uz lietojumprogrammu un noklikšķiniet uz
"EKG tests" un pēc tam uz pogas Sākt. Novietojiet pirkstu uz
metāla plāksnes pulksteņa sānos un aplikācijā atlasiet "Sākt
testu". Pēc testa rezultāts tiks parādīts aplikācijā.

Lietojumprogrammā izvēloties "Anti-lost function", tālrunī tiks
aktivizēts vibrējošs signāls, kas palīdzēs noteikt ierīces
atrašanās vietu.
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Funkcijas, kas pieejamas īpašā lietojumprogrammā
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Pamodiniet ekrānu, pamājot ar plaukstas locītavu (G-
Sensor)

3 pakāpju ekrāna fona apgaismojuma spilgtuma
regulēšana

Rūpnīcas režīma iestatīšana

Lai ieslēgtu viļņojošo pulksteņa ekrānu, lietotnē atlasiet
“Iestatījumi”, pēc tam “Ierīces statuss” un “Paceliet plaukstas
locītavu, lai pamodinātu ekrānu”.

Trīs līmeņu spilgtuma regulēšana palīdz aizsargāt acis no pārāk
spilgta ekrāna naktī un ietaupa pulksteņa baterijas. Šo funkciju
varat atrast lietotnē. Atlasiet "Iestatījumi", pēc tam "Ierīces
statuss" un "Ekrāna spilgtums".

Rūpnīcas datu atiestatīšana ļauj atiestatīt pulksteni un dzēst
visus datus un iestatījumus. Lai atiestatītu, lietotnē atveriet
sadaļu “Iestatījumi”, pēc tam “Ierīces statuss” un “Atjaunot
rūpnīcas iestatījumus”.

Funkcijas, kas pieejamas īpašā lietojumprogrammā



IP67 ūdensizturīgs***

Ļauj izmantot pulksteni,
mazgājot rokas vai lietainā
dienā.

280 mAh akumulators

Litija-polimēra akumulators
ļaus viedpulksteni lietot ilgu
laiku.

Klasisks dizains

Pateicoties klasiskajam
dizainam, pulkstenis piestāv
jebkuram apģērbam.

Texas Instruments un
OSRAM procesors

Augsta efektivitāte un
mērījumu precizitāte.

***IP67 standarts pieļauj ūdens temperatūru no +10 līdz +35 grādiem pēc Celsija un iegremdēšanu 1m dziļumā 30 minūtes. Pulksteni nevar
izmantot karstās vannās vai saunās, jo tas nav tvaika izturīgs. Tas nav paredzēts peldēšanai, tas ir paredzēts, lai palīdzētu jums rūpēties par

savu veselību.

Vispārīga informācija 

Tehniskie dati
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Vispārīga informācija 

Produkta sūdzība

Var pieprasīt jebkuru veikalā iegādātu produktu. Ražotāja
dotā prasība ir 2 gadi no iekārtas iegādes brīža.

Reklamētais produkts jānosūta uz adresi: Watchmark CH
Marino, Paprotna iela 7, 51-117 Vroclava.

Lai reģistrētu sūdzību, aizpildiet veidlapu vietnē
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Pēc sūdzības reģistrēšanas uz norādīto e-pasta adresi
saņemsiet apstiprinājumu par sūdzības iesniegšanu kopā ar
pdf pielikumu, kurā būs iekļauts sūdzības kopsavilkums.
Sūdzībai jāpievieno reklamētais produkts ar pirkumu
apliecinošu dokumentu un e-pastā saņemtais pieteikuma
numurs. 

Kad preces būs pārbaudītas, Sūdzību nodaļa sazināsies ar
klientu un informēs viņu, ka sūdzība ir izskatīta.

Sūdzība tiks izskatīta 30 dienu laikā no dienas, kad Sūdzību
nodaļa saņems reklamēto preci.

 



22

Klientam ir tiesības atteikties no līguma 14 dienu laikā pēc
produkta saņemšanas, nenorādot iemeslu. Atgrieztajām
precēm jābūt pilnvērtīgām, un tām nedrīkst būt lietošanas
pazīmju. Ja atgrieztās preces nav nevainojamā stāvoklī,
Klients sedz finansiālās sekas, kas saistītas ar preču
vērtības samazināšanos, ja tās ir izmantotas neatbilstošā
veidā un tām ir lietošanas pēdas, kas pārsniedz
pamatfunkcionalitātes pārbaudi. 

Pircējs informē veikalu par atteikšanos no līguma, aizpildot
atgriešanas veidlapu, kas atrodas:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Kad atteikuma veidlapa būs reģistrēta, Klients uz norādīto e-
pasta adresi saņems apstiprinājumu par paziņojumu, kā arī
pdf pielikumu ar kopsavilkumu. Lai ievērotu atteikuma
termiņu, ir pietiekami, ja Klients nosūta informāciju par savu
atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa
beigām.

 Produkta atgriešana

 

Vispārīga informācija 
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Pārdevējs atmaksā maksājumu, izmantojot to pašu
maksāšanas metodi, ko izmantojis patērētājs, ja vien
patērētājs nav skaidri piekritis citai atmaksas metodei, kas
patērētājam nerada nekādas izmaksas.

Veikalā iegādātās stacionārās preces netiek atmaksātas. 

Klientam ir tiesības 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas
to apmainīt, nenorādot iemeslu.

Par vēlmi apmainīt preci pircējs informē veikalu, aizpildot
veidlapu: https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Kad apmaiņas veidlapa ir reģistrēta, Klients uz norādīto e-
pasta adresi saņems apstiprinājumu par savu pieprasījumu,
kā arī pieprasījuma numuru. Lai ievērotu maiņas termiņu, ir
pietiekami, ja Klients nosūta informāciju par savu vēlmi
izmantot savas tiesības uz maiņu pirms maiņas termiņa
beigām.

 Produkta atgriešana

Produkta nomaiņa 

 

Vispārīga informācija 
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Klients pats nosūta iegādātās preces uz norādīto adresi:
Emedyczny CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100
Leszno. Sūtījumam jāpievieno iegādātās preces bez
defektiem un pieteikuma numurs, kas saņemts pēc
veidlapas aizpildīšanas.

Apmaiņa tiks veikta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienu
laikā no dienas, kad preces mums ir piegādātas, ja prece,
pret kuru klients vēlas apmainīt preces, ir pieejama veikalā.
Ja klienta norādītais produkts apmaiņai nav pieejams, tas
tiks nosūtīts, tiklīdz mēs būsim pieņēmuši attiecīgā produkta
piegādi.

Ja atgrieztās preces nav pilnvērtīgas, klients būs finansiāli
atbildīgs par preču vērtības samazinājumu, ja tās ir
izmantotas neatbilstoši un tām ir lietošanas pazīmes, kas
pārsniedz pamatfunkcionalitātes pārbaudi. 

Pulksteņa nomaiņa pret tāda paša modeļa pulksteni nav
iespējama.

 

Vispārīga informācija 




