
Трябва да прочетете внимателно цялото
ръководство за употреба, преди да започнете да
го използвате. Препоръчително е да използвате
само оригиналната батерия, зарядното
устройство и аксесоарите, включени в
комплекта, получен с устройството.
Производителят и дистрибуторът не носят
отговорност за използването на аксесоари на
трети страни.
(Функциите, изброени в това ръководство, могат
леко да се различават при различните модели,
тъй като ръководството представлява общо
описание на смарт часовника, а някои модели
могат да се отклоняват от стандартните).
Устройството трябва да се зареди за поне 2 часа
преди първата употреба.
Преди да използвате устройството, трябва да
изтеглите приложението, да го инсталирате и да
приемете всички разрешения, в противен
случай всички функции няма да бъдат достъпни.
Компанията си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство.

Физически бутон:
- Натиснете продължително, за да включите/
изключите устройството.
- Кратко натискане включва/изключва основния
екран.
- Натиснете кратко избраната функция, за да се
върнете към главния екран.

Сензорен бутон:
- Плъзнете нагоре от основния екран, за да
въведете съобщение. 
- След като изберете функция, докоснете я, за да
започнете работа.
- От главното меню плъзнете надясно, за да
отворите менюто с изображения.
- От главното меню плъзнете надолу и отидете в
Настройки.

ОБЯСНЕНИЕ НА БУТОНИТЕ

Зареждането се извършва с включеното зарядно
устройство. След като се свържете, на екрана ще
се появи икона за зареждане. След зареждане на
екрана на смарт часовника ще се покаже следната
информация.

Пълното зареждане обикновено отнема около 2
часа. Не използвайте часовника, докато се
зарежда.

Забележка: Неспазването на препоръките може
да съкрати живота на батерията на устройството.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕУВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРИМ
ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ НАШИЯ ПРОДУКТ!

ПРИЛОЖЕНИЯ
За да свържете часовника с телефона си, трябва да
изтеглите приложението Da Fit. Това може да стане
по два начина:

1.Телефон с Android: потърсете и изтеглете
приложението "Da Fit" от Google Play.
2. Телефон с iOS: потърсете и изтеглете
приложението "Da Fit" от магазина за приложения

След като инсталирате приложението, включете
Bluetooth и приложението в телефона. Потвърдете
известията и другите разрешения, които те изискват.
Попълнете личната си информация - отидете на
иконата в долния десен ъгъл и кликнете върху
"Профил". За да свържете часовника си, щракнете
върху средната икона на часовник в долния ъгъл и
след това щракнете върху "Добавяне на устройство".
Телефонът ще потърси Bluetooth устройството и ще
избере подходящия модел (CF18P).

Физически
бутон

- Време/дата: Данните се актуализират автоматично,
след като смарт часовникът е успешно свързан с
приложението. 
- За да промените външния вид на основния екран,
трябва да задържите бутона за 2 секунди, след което
можете да направите избор. 

Когато приложението се стартира, докоснете
средната икона за часовник. След това отидете в
"Известия" и изберете какви известия искате да
получавате. Можете да изберете всичко.  Налична е
функцията "Телефон", като трябва да изберете тази
опция в приложението, за да я стартирате. Ако
изберете тази функция, входящите повиквания към
телефона ви ще се виждат на часовника ви.
Налична е и функцията "Съобщения", като трябва да
изберете тази опция в приложението, за да я
стартирате. Когато изберете тази опция, ще виждате
SMS съобщенията, изпратени до телефона, на
часовника си. За да видите съобщенията, плъзнете
нагоре в началния екран

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

СЪОБЩЕНИЯ 

За да използвате актуални приложения, те трябва да
се актуализират редовно. Информацията за
приложението се съдържа в иконата в долния десен
ъгъл.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

набиране на номера. След като направите избора
си, трябва да го изберете с кратко щракване. В
часовника са вградени 4 циферблата, но можем
да изтеглим много повече в специално
приложение - за целта въведете средната икона
на часовника и изберете "Watch Appearance". След
това кликнете върху "Още циферблати", за да
изтеглите избрания от вас циферблат. 
- Монитор на съня: Smart Watch се включва
автоматично 
от 22:00 ч. до 8:00 ч. Можете да проверите всички
подробности за качеството на съня си в
приложението. Ако свържете часовника с
телефона си, данните за качеството на съня се
записват автоматично в приложението.
- Известия. За да видите известия със съдържание,
трябва да влезете в приложението и да изберете
избраното известие. Освен това някои съгласия
трябва да бъдат получени и от самия телефон.
Часовникът ще вибрира, когато постъпи
обаждане или съобщение. Можете също така да
изключите вибрацията на връзката, като
натиснете физическия бутон. Можете също така
да отхвърлите повикване от смарт часовника.
- Лентата на състоянието: може да се разшири от
началния екран (плъзнете надолу). Показва се
състоянието на Bluetooth връзката, настройките за
яркост и вибрации, както и настройките.

- Информация за дейността: Преместете началния
екран наляво, за да видите данните, т.е. броя на
направените стъпки, изгорените калории и
изминатото разстояние. В зависимост от избраното
набиране част от тази информация ще бъде
показана на началния екран. Данните също се
съхраняват в приложението. Броячът ще бъде
нулиран в 24:00 ч.
- Дистанционно управление на музиката: музиката,
възпроизвеждана на телефона, може да се
управлява от часовника. Когато включите музиката
на телефона, изберете иконата за музика в менюто
smartwacth. 
- Прогноза за времето. Телефонът трябва да има
включен GPS и местните метеорологични условия
могат да бъдат получени при нормални мрежови
условия.
 - Спортни режими: Можете да избирате от 7 спортни
режима: ходене, бягане, колоездене, баскетбол,
футбол, бадминтон, скачане на въже.
За да изберете дейност, отидете на иконата с
режимите, щракнете върху бутона Play и изберете
желания режим. Можем да направим почивка по
време на дейността и след това да я възобновим. В
зависимост от активността се записват сърдечният
ритъм, изгорените калории, изминатото разстояние,
броят на стъпките и скоростта, с която сме се
движили.

- Кръвно налягане : Артериалното налягане е
силата, с която кръвта притиска стените на
артериите по време на съкращението на
сърдечния мускул и след това на диастолата.
Приетата норма за систоличното налягане е 120 mm
Hg, а за диастоличното - 80 mm Hg. Все пак не бива да
се забравя, че налягането непрекъснато се променя
през деня и също така варира с възрастта. За да
измерите налягането в менюто на смарт часовника,
изберете съответната икона, щракнете върху нея и
изчакайте няколко секунди. Резултатът ще бъде
показан на екрана за проследяване.
-Оксигенация на кръвта, т.е. насищане: по
подразбиране се приема, че нивото на насищане
трябва да е между 95 и 100%. За да измерите
оксигенацията на кръвта в менюто на смарт
часовника, изберете иконата за оксигенация,
кликнете и изчакайте няколко секунди. Резултатът
ще се покаже на екрана на часовника.
- Сърдечен ритъм Това е пулсът: това е броят на
сърдечните удари за 1 минута. За да измерите
сърдечния ритъм в менюто на смарт часовника,
изберете иконата за сърдечен ритъм, кликнете и
изчакайте десетина секунди. Резултатът ще се
покаже на екрана на часовника. Приетата норма е
от 60 до 100 удара в минута.
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Гаранционно обслужване:
1. При нормална употреба на продуктите, стига
продуктът да няма механични повреди и да не е
причинен от неправилна употреба, 24 месеца от
датата на закупуване потребителите могат да се
възползват от безплатно гаранционно обслужване.
2. Потребителите не могат да се възползват от
гаранцията, ако:
А. те сами са причинили щетите,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. те не са използвали продукта в съответствие с
инструкциите за употреба и поддръжка,
Г. продуктите са били разглобявани, ремонтирани
или потапяни във вода. 

ГАРАНЦИЯ

2. Бележки относно водоустойчивостта (въпреки че
е водоустойчив часовник):
 обърнете внимание на следните методи, тъй като
те влошават хидроизолацията.
-Моля, не носете часовника под душа.
-Не носете часовника в отопляем басейн, сауна или
друга среда с висока температура и влажност.
-Не носете часовника, когато си миете ръцете или
лицето или когато работите там, където се използва
сапун или детергент. След потапяне в морето
измийте солта и мръсотията от часовника.

1.Защита:
-Почиствайте часовника с мека кърпа, за да
поддържате часовника и каишката чисти (използвайте
чиста вода или морска вода).
- Уверете се, че лещата на часовника за сърдечен
ритъм е близо до кожата ви.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Конфигуриране на единици: влезте в
приложението, изберете средната икона на
часовника, след което въведете "Други".
- Заседнал начин на живот, напомняния за вода:
използвайте приложението, за да зададете колко
често трябва да се движите или да пиете вода. За да
направите настройката, влезте в приложението,
щракнете върху средната икона на часовника и
изберете "Други". 
- Напомняне за менструалния цикъл: може да се
зададе от приложението.

- Аларма: Можете да зададете няколко аларми чрез
приложението.
- Хронометър: функцията за хронометър измерва
времето. За да стартирате хронометъра, отидете на
иконата му и щракнете върху Play.
- Дистанционно снимане: тази функция ви позволява
да правите дистанционни снимки, когато
часовникът ви е свързан с телефона ви.
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