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Wprowadzenie

To je napredna pametna ura za merjenje zdravstvenih funkcij in
lasersko terapijo. Pametna ura je opremljena s številnimi
funkcijami, s katerimi lahko poskrbite za svoje zdravje. Ura ima
najnovejšo generacijo čipov podjetij Texas Instruments in
OSRAM, ki merijo saturacijo, EKG in PPG. S funkcijo laserske
terapije pametna ura pomaga pri čiščenju krvi, zniževanju
hipertenzije in nadzoru sladkorne bolezni. Meni ure je v
angleščini.

Konfiguracija naprave 

Vsebina paketa
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Uvod

O pametni uri Watchmark WF800

Pametna ura (barva in material
se lahko razlikujeta glede na

izbrano barvo)

Trak (barva in material se
lahko razlikujeta glede na

izbrano barvo)

Polnilec (barva in material se
lahko razlikujeta glede na

izbrani model)



iOS 8.2 in novejši
Android 4.4 in novejši
Podprta tehnologija
Bluetooth: 5.0 

Zahteve za strojno opremo

Navodila za polnjenje 

Ta pametna ura uporablja magnetno polnjenje.
Polnilno ploščico pritrdite na zadnje kontakte za polnjenje in
priključite polnilni kabel na vhod USB. Po vzpostavitvi povezave
se bo polnjenje začelo samodejno in na zaslonu se bo pojavila
ikona polnjenja. 
Baterija se popolnoma napolni v približno 2 urah. Ure ne
uporabljajte, ko se polni.

Opozorilo: magnetnega polnilnega kabla ne povežite z
dvema kontaktoma hkrati s prevodnim materialom, saj lahko
pride do kratkega stika.

Android 4.4+ IOS 8.2+
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Pred uporabo opreme natančno preberite celoten uporabniški
priročnik. Priporočljivo je uporabljati samo originalno baterijo,
polnilec in dodatno opremo, ki so vključeni v kompletu, prejetem
z napravo.
Proizvajalec in distributer nista odgovorna za uporabo dodatne
opreme drugih proizvajalcev.

Funkcije, ki so predstavljene v tem priročniku, se lahko med
modeli razlikujejo, saj je priročnik splošen opis pametnih ur.
Nekateri modeli lahko odstopajo od standarda.

Pred prvo uporabo naprave jo polnite najmanj 2 uri. Pred
uporabo naprave morate prenesti in namestiti aplikacijo ter
sprejeti vsa soglasja, ki jih zahteva pametna ura. Če tega ne
storite v celoti, ne bodo na voljo vse funkcije naprave. Pametna
ura bo zahtevala le dostop do funkcij, ki so potrebne za pravilno
delovanje pametne ure.

Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega
priročnika.

Dodatne informacije
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Kako nositi pametno uro?

Trak za ta model ure je širok 22 mm. Je zamenljiv, zato lahko
kupite dodatne trakove v drugi barvi ali iz drugega materiala.

Nošenje pametne ure

Ko ne telovadite, pametno uro nosite kot običajno uro, tj. z
enim prstom nad zapestno kostjo.

Če želite med vadbo v celoti izkoristiti funkcijo spremljanja
srčnega utripa, poskusite napravo nositi nad zapestjem (2
prsta nad zapestno kostjo), da bo udobnejša in stabilnejša.
Pri številnih vajah, kot sta kolesarjenje ali dvigovanje uteži, se
lahko na primer zaradi upogibanja zapestja spremeni
namestitev pametne ure. Če je ura nameščena nižje na
zapestni kosti, so lahko meritve prekinjene, zato je
pomembna pravilna namestitev.
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Zamenjava traku ure

En konec traku skupaj s teleskopom vstavite v vdolbino
ovojnice ure.
 Z drugim koncem potisnite teleskop v sredino vdolbine in
ga pritrdite na uro. 

Pred uporabo ure nanjo pritrdite originalni trak. Pri tem
postopku bodite previdni in pazite na svoje nohte, ko
pritrjujete teleskope na uro. 

1.

2.

Nošenje pasu 

Odstranjevanje jermena 

  Z eno roko pritisnite kolesce na teleskop in ga nežno
potisnite navznoter.
 Nato potegnite navzgor, dokler se teleskop ne odlepi od
ure.

1.

2.



Aplikacija za model pametne ure WF800 je "SmartHealth".
Aplikacijo prenesite iz trgovine Google Play / App Store ali s
spodnjo kodo QR.
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Google Play App Store

Ko je aplikacija nameščena, vklopite Bluetooth v telefonu in
odprite aplikacijo. Ustvarite račun ali se prijavite anonimno. Za
pravilno delovanje aplikacije morate dati vsa soglasja, ki jih
aplikacija zahteva. Izpolnite svoje osebne podatke - v spodnjem
desnem kotu pojdite v "Nastavitve" in izberite ikono s svojim e-
poštnim naslovom. Če želite uro povezati, v spodnjem kotu
kliknite : "Nastavitve" in nato "Stanje naprave". Telefon bo poiskal
naprave Bluetooth in izbral ustrezen model (F800).

Aplikacije in funkcije

Nameščanje aplikacij 



Čas, datum, dan v tednu

Pedometer 

3-stopenjska prilagoditev svetlosti osvetlitve ozadja

Števec kalorij

Prevožena razdalja 

Na zaslonu so prikazani ura, datum in dan v tednu. Podatki so
prikazani na glavnem zaslonu ure. 

Šteje korake, opravljene na določen dan (podatki se
ponastavijo vsak dan od 00:00). Število opravljenih korakov si
lahko ogledate v aplikaciji ali v prvem zavihku na desni strani
glavnega zaslona.

Tristopenjska nastavitev svetlosti pomaga zaščititi oči pred
preveč svetlim zaslonom ponoči in varčuje baterijo ure. To
funkcijo najdete v spustnem meniju na glavnem zaslonu in
izberete ustrezno svetlost zaslona.

Izračuna število kalorij, porabljenih v določenem dnevu.
Podatke o porabljenih kalorijah najdete v prvem zavihku na
desni strani glavnega zaslona v aplikaciji.

Informacije o tem, koliko razdalje je bilo prevožene v dnevu.
Prevoženo razdaljo lahko najdete v prvem zavihku na desni
strani začetnega zaslona. 
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Funkcije pametne ure



Krvni tlak (BP)*

Nasičenost s kisikom (BO)* 

Srčni utrip (HR)*

Krvni tlak je sila, s katero kri pritiska na arterijske stene med
sistolo in diastolo srčne mišice. Sprejeta norma za sistolični krvni
tlak je 120 mm Hg, za diastolični krvni tlak pa 80 mm Hg. Na uri je
funkcija za merjenje krvnega tlaka v meniju na levi strani
začetnega zaslona pod imenom BP. Če želite kalibrirati merjenje
krvnega tlaka, pojdite v aplikacijo. Več na strani 15.

Ta funkcija kaže raven oksigenacije krvi. Praviloma mora biti
rezultat med 95 in 100 %. Kadar se raven oksigenacije zmanjša, je
to lahko nevarno za naše zdravje. Na uri je funkcija za merjenje
nasičenosti v meniju na levi strani začetnega zaslona pod imenom
Kisik v krvi. 

Srčni utrip ali pulz: to je število utripov srčne mišice v eni minuti.
Sprejeta norma je meja med 60 in 100 udarci na minuto. Kadar je
pulz povišan, govorimo o tahikardiji, kadar je znižan, pa o
bradikardiji. Obe stanji sta lahko nevarni za naše zdravje. Na uri je
funkcija za merjenje srčnega utripa v meniju na levi strani
domačega zaslona pod imenom HR.

*Ne sprejemajte zdravstvenih odločitev samo na podlagi rezultatov pametne ure. Da bi bile meritve natančne, morajo
uporabniki meriti zdravstvene funkcije v mirovanju, tako kot pri običajnih medicinskih pripomočkih, in ne smejo meriti med

vadbo, kajenjem ali uživanjem alkohola. Pametna ura ni medicinski pripomoček in rezultati meritev so zgolj referenčni.

Funkcije pametne ure



Telesna temperatura*

EKG*

Ta funkcija omogoča merjenje trenutne telesne temperature.
Normalna telesna temperatura odraslega človeka je 36,6
stopinj Celzija. Ko se temperatura dvigne na 38 stopinj,
govorimo o vročini. 
Na uri je funkcija za merjenje temperature v meniju na levi
strani začetnega zaslona pod imenom Temp.
 

Elektrokardiogram meri električno aktivnost srca. Omogoča
odkrivanje številnih bolezni srca in ožilja. Med merjenjem držite
kovinsko ploščico na strani ure. Elektrode ure morajo biti
povsem ob koži. 
Če želite opraviti test EKG, morate uro povezati z aplikacijo v
pametnem telefonu. Rezultat meritve je viden samo v aplikaciji.
Na uri je funkcija za merjenje EKG v petem zavihku na desni
strani začetnega zaslona. Če si želite ogledati rezultat, pojdite v
aplikacijo in izberite "Test EKG". Nato kliknite tri pike na vrhu.
Izberite "Sinhroniziraj" poleg datuma, ko je bil test opravljen. Če
želite diagnosticirati rezultat, izberite "Diagnoza AI". Rezultate
lahko shranite in jih delite z drugimi. Test lahko opravite tudi v
aplikaciji. Več informacij najdete na strani 18.

*Ne sprejemajte zdravstvenih odločitev samo na podlagi rezultatov pametne ure. Da bi bile meritve natančne, morajo
uporabniki meriti zdravstvene funkcije v mirovanju, tako kot pri običajnih medicinskih pripomočkih, in ne smejo meriti med

vadbo, kajenjem ali uživanjem alkohola. Pametna ura ni medicinski pripomoček in rezultati meritev so zgolj referenčni.

Funkcije pametne ure



Športni načini

Laserska terapija**

S petimi športnimi načini ure lahko s spremljanjem korakov,
srčnega utripa, kalorij in razdalje nadzorujete svoje vadbene
cilje.
Podatki o vadbi so po sinhronizaciji na voljo v aplikaciji.
Razpoložljivi športni načini: tek, kolesarjenje, košarka, hoja,
plezanje. Na uri je funkcija športnih načinov v meniju na levi
strani domačega zaslona pod imenom "Vadba". 

Pri laserskem zdravljenju se na določen del telesa za določen
čas pošlje žarek svetlobe (določene jakosti: dolžine in moči).
Lasersko sevanje deluje protibolečinsko, protivnetno in proti
edemom, pospešuje mikrocirkulacijo, vpliva na imunološke in
hormonske procese, pospešuje regeneracijo živcev, pospešuje
rast kosti in spodbuja sintezo mišičnih vlaken. 
Terapija traja 60 sekund. Priporočeni dnevni odmerek je 3
tretmaji po 60 sekund.
Če želite aktivirati funkcijo, pritisnite spodnji gumb na strani
ovojnice. 

**Kontraindikacije za lasersko zdravljenje so rak, hipertiroidizem, epilepsija, kožne bolezni (bakterijske, virusne ali glivične
okužbe). Prav tako ga ne smejo uporabljati nosečnice.

Funkcije pametne ure



Štoparica 

Monitor spanja

Spreminjanje teme številčnice

Nastavitve

Funkcija, ki se uporablja za preverjanje in merjenje kratkih
časovnih intervalov. Na uri je funkcija štoparice v meniju na levi
strani glavnega zaslona. 

Funkcija, ki pomaga analizirati spanje posameznika. Ura
prikazuje število ur spanja in faze spanja, pri katerih
razlikujemo med plitvim in globokim spanjem. Podatke o spanju
najdete v drugem zavihku na desni strani začetnega zaslona.

Na uri lahko izbirate med več številčnicami. Če želite zamenjati
številčnice, dolgo pritisnite glavni zaslon (približno 3 sekunde).

V nastavitvah lahko:
-prilagajanje svetlosti zaslona
-izbira moči in trajanja laserske terapije
-izklop naprave
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Funkcije pametne ure



Funkcije, ki so na voljo v namenski aplikaciji

Zgodovina meritev

Kalibracija merilnika krvnega tlaka

Športni načini

V aplikaciji boste našli zgodovino meritev, ki jih je opravila ura.
Če želite preveriti zgodovino, v aplikaciji izberite "Glavno". 

Z umerjanjem merilnika krvnega tlaka so rezultati še
natančnejši. Ura preveri, za koliko se je spremenil volumen krvi
v primerjavi s časom, ko je bila opravljena kalibracija. Če želite
opraviti kalibracijo, v aplikaciji odprite "Glavno", kliknite "Krvni
tlak" in izberite "Kalibracija merjenja krvnega tlaka".

V aplikaciji lahko uporabljate športne načine in si v telefonu
ogledate opravljeno pot, tempo, porabljene kalorije in trajanje
dejavnosti. Izbirate lahko med razpoložljivimi športnimi načini:
tek, kolesarjenje, košarka, hoja, plezanje. Ob koncu dejavnosti
bo na zemljevidu v aplikaciji prikazana prevožena pot.
Rezultate lahko delite ali naložite.
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Funkcija oskrbe

Opomnik za gibanje

Samodejno spremljanje zdravstvenih funkcij 

V aplikaciji uporabnika ure je treba z imenom
računa/elektronsko pošto dodati "prijatelja". Ko je pravilno
dodan, lahko preveri, kakšne mere ima uporabnik ure. Če želite
dodati osebo, v aplikaciji odprite možnost Skrb. 

V aplikaciji je mogoče nastaviti ciklične opomnike na vsakih 15-
60 minut, pri čemer ura, ko zazna, da je oseba dlje časa
negibna, opomni, naj opravi določeno dejavnost. Določite lahko
tudi, ob katerih dnevih in urah naj bo funkcija aktivna. Če želite
aktivirati to funkcijo, v aplikaciji izberite "Nastavitve", nato
"Stanje naprave" in izberite "Opomnik gibanja".

V aplikaciji lahko ciklično merite srčni utrip, tlak, nasičenost in
temperaturo.
Ciklično merjenje lahko vklopite ali izklopite v aplikaciji in
nastavite, da se samodejne meritve izvajajo vsakih 10-60
minut. Samodejna meritev se izvede brez našega
posredovanja.
Če želite omogočiti funkcijo, v aplikaciji izberite "Nastavitve",
nato "Stanje naprave" in "Spremljanje zdravja".
Nastavitev samodejnih meritev skrajša življenjsko dobo
baterije.
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Funkcije, ki so na voljo v namenski aplikaciji



Obvestila

Obvestila o dohodnih klicih

Način "Ne moti"

Budilka

Funkcija obveščanja vam omogoča, da na zaslonu pametne
ure preberete začetek sporočila. Obvestila lahko prihajajo iz
aplikacij, kot so SMS, QQ, WeChat, LinkedIn, Skype,
Facebook, WhatsApp, Instagram in Messenger. Če želite
omogočiti to funkcijo, pojdite v "Nastavitve", nato v "Stanje
naprave" in "Obvestila". 

Obvestila o dohodnem klicu z imenom stika iz telefonskega
imenika pametnega telefona. V uri lahko klic zavrnete. Če želite
omogočiti to funkcijo, odprite "Nastavitve", nato "Stanje
naprave" in "Obvestila". 

Način, zaradi katerega se vsa obvestila ne prikažejo. Če želite
omogočiti ta način, odprite "Nastavitve", nato "Stanje naprave"
in "Ne moti". Nastavite lahko razpon ur, v katerih naj bo način
aktiven. 

Če želite v uri nastaviti alarm, v aplikaciji izberite uro in čas
alarma. Če želite to storiti v aplikaciji, izberite "Nastavitve", nato
"Stanje naprave" in izberite "Budilka".
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Funkcije, ki so na voljo v namenski aplikaciji



Alarm za povišano telesno temperaturo

Alarm za previsok srčni utrip

EKG

Poiščite svoj telefon

Ko ura med meritvami zazna nepravilnosti, povezane s
temperaturo, vas o tem obvesti. V aplikaciji lahko nastavite
opozorilo, ko telesna temperatura doseže 38 ℃, kar je
samodejno nastavljena vrednost. Opozorilo lahko spremenite
pri temperaturi 37 ℃ ali več. Če želite nastaviti alarm, izberite
"Nastavitve", nato "Stanje naprave" in izberite "Temperaturni
alarm".

Ko ura med meritvami zazna nepravilnosti, povezane s srčnim
utripom, vas o tem obvesti. Če želite omogočiti to funkcijo, v
aplikaciji odprite "Nastavitve", nato "Stanje naprave" in izberite
"Opozorilo na srčni utrip". Nastavite, na kateri ravni BPM naj
vas ura obvesti o nepravilnostih. 

Prek aplikacije lahko opravite tudi test EKG. To storite tako, da
odprete aplikacijo in kliknete "Preizkus EKG" ter nato gumb za
začetek. Položite prst na kovinsko ploščico na strani ure in v
aplikaciji izberite "Start test". Po opravljenem preizkusu bo
rezultat prikazan v aplikaciji.

Če v aplikaciji izberete možnost "Funkcija proti izgubi", se v
telefonu sproži vibracijski signal, ki pomaga najti napravo. 
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Funkcije, ki so na voljo v namenski aplikaciji
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Zbujanje zaslona z gibanjem zapestja (G-senzor)

3-stopenjska prilagoditev svetlosti osvetlitve zaslona

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če želite omogočiti funkcijo obuditve zaslona ure s potegom
zapestja, v aplikaciji izberite "Nastavitve", nato "Stanje naprave"
in "Dvig zapestja za nadaljevanje zaslona".

Tristopenjska prilagoditev svetlosti pomaga zaščititi oči pred
preveč svetlim zaslonom ponoči in varčuje baterijo ure. To
funkcijo najdete v aplikaciji. Izberite "Nastavitve", nato "Stanje
naprave" in "Svetlost zaslona". 

Ponastavitev na tovarniške nastavitve omogoča ponastavitev
ure ter izbris vseh podatkov in nastavitev.  Če želite ponastaviti
nastavitve, v aplikaciji odprite "Nastavitve", nato "Stanje
naprave" in "Ponastavi na tovarniške nastavitve". 

Funkcije, ki so na voljo v namenski aplikaciji



Vodotesnost po standardu
IP67***

Uro lahko uporabljate med
umivanjem rok ali na
deževen dan.

Baterija 280 mAh

Litij-polimerna baterija vam
bo omogočila dolgotrajno
uporabo pametne ure.

Klasična zasnova

Zaradi klasične zasnove se
ura ujema z vsakim slogom.

Procesor Texas
Instruments in OSRAM

Visoka zmogljivost in
natančnost meritev.

***Standard IP67 dovoljuje temperaturo vode od +10 do +35 stopinj Celzija in potopitev do globine 1 m za največ 30 minut. Ure ni mogoče
uporabljati v vročih kopelih ali savnah, saj ni odporna na paro. Ni namenjen plavanju, temveč skrbi za vaše zdravje.

Splošne informacije 

Tehnični podatki
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Reklamacija izdelka

Zahtevate lahko kateri koli izdelek, kupljen v trgovini.
Zahtevek proizvajalca je 2 leti od nakupa opreme.

Oglaševani izdelek je treba poslati na naslov: Watchmark
CH Marino, ulica Paprotna 7, 51-117 Vroclav.

Če želite prijaviti pritožbo, izpolnite obrazec na spletni strani
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Po registraciji pritožbe boste na navedeni e-poštni naslov
prejeli potrdilo o njeni predložitvi in priponko v formatu pdf, ki
vsebuje povzetek pritožbe. Pritožbi je treba priložiti
oglaševani izdelek z dokazilom o nakupu in številko vloge,
prejeto v e-pošti. 

Ko bo blago preverjeno, bo oddelek za pritožbe stopil v stik s
stranko in jo obvestil o obravnavi pritožbe.

Pritožba bo obravnavana v 30 dneh od dneva, ko oddelek za
pritožbe prejme reklamirano blago.

 

Splošne informacije 
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Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 dneh po
prejemu izdelka brez navedbe razloga. Vrnjeno blago mora
biti v polni vrednosti in ne sme imeti znakov uporabe. Če
vrnjeno blago ni v brezhibnem stanju, stranka nosi finančne
posledice, povezane z zmanjšanjem vrednosti blaga, če je
bilo uporabljeno na neprimeren način in ima sledi uporabe,
ki presegajo osnovno preverjanje funkcionalnosti. 

Kupec obvesti trgovino o odstopu od pogodbe tako, da
izpolni obrazec za vračilo na naslovu:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Ko je obrazec za odstop od pogodbe registriran, bo stranka
na navedeni e-poštni naslov prejela potrditev obvestila,
skupaj s priponko v formatu pdf, ki vsebuje povzetek. Za
upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da stranka pred
iztekom odstopnega roka pošlje informacije o uveljavljanju
svoje pravice do odstopa od pogodbe.

 Vračilo izdelka
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Prodajalec vrne plačilo z enakim načinom plačila, kot ga je
uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z
drugačnim načinom vračila, ki potrošniku ne povzroča
nobenih stroškov.

Blago, kupljeno v trgovini, ni vračljivo. 

Kupec ima pravico do zamenjave blaga v 14 dneh po
prejemu brez navedbe razloga.

Kupec obvesti trgovino o želji po zamenjavi blaga z
izpolnitvijo obrazca:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Po registraciji obrazca za izmenjavo bo stranka na navedeni
e-poštni naslov prejela potrditev svoje zahteve in številko
zahteve. Za upoštevanje roka za zamenjavo zadostuje, da
stranka pošlje informacije o svoji želji po uveljavljanju
pravice do zamenjave pred iztekom roka za zamenjavo.

 Vrnitev izdelka

Zamenjava izdelka 
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Kupec kupljeno blago sam pošlje na naslov: Emedical CH
Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. Pošiljki je
treba priložiti kupljeno blago brez napak in številko
zahtevka, ki ste jo prejeli po izpolnitvi obrazca.

Zamenjava bo izvedena takoj, vendar najpozneje v 5 dneh
od datuma dostave blaga k nam, če je izdelek, za katerega
želi stranka zamenjati blago, na voljo v trgovini. Če izdelek,
ki ga je kupec navedel za zamenjavo, ni na voljo, ga bomo
poslali takoj, ko bomo sprejeli dostavo zadevnega izdelka.

Če vrnjeno blago nima polne vrednosti, je stranka finančno
odgovorna za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, če je bilo
blago uporabljeno neustrezno in ima znake uporabe, ki
presegajo osnovni pregled delovanja. 

Ure ni mogoče zamenjati za isti model.
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