
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 са достъпни. Компанията си запазва правото да
променя съдържанието на това ръководство.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРЯ ВИ
 ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НАШИЯ ПРОДУКТ!BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
Заредете часовника, като използвате подходящото
зарядно устройство, включено в комплекта. Часовникът
ще се стартира автоматично по време на зареждането.

Изтеглете и инсталирайте приложението SMART TIME
PRO, за да може часовникът ви да синхронизира данните
от приложението.  Приложението ви позволява да
поставяте цели, да анализирате данни и много други.
Приложението SMART TIME работи с iOS 8.0 и Android 4.4. 

АКТИВИРАНЕ

ФУНКЦИИ
1. Превключете копчето На началната страница на
часовника натиснете продължително, за да отворите
различните циферблати, след което плъзнете пръста си,
за да изберете желаното.
2. Високоскоростен ключов превключвател
Плъзнете циферблата, за да влезете в интерфейса с
високоскоростни клавиши, можете да настроите BT3.0,
силата на звука, езика, фона, настройките, вибрациите,
лумиените, жестовете, темата, алармата, часовника и
самолетния режим.
3. Сърдечен ритъм Натиснете бутона надолу на
началната страница, за да преминете бързо към
интерфейса за сърдечен ритъм. Или можете да
проверите сърдечния си ритъм от менюто -> Сърдечен
ритъм.Носете часовника си по правилния начин.
Отворете функцията за измерване на сърдечния ритъм
на часовника и измервайте ръчно.
4. Спортни режими За да влезете в спортен режим,
просто плъзнете циферблата надясно, можете да
влезете в него и от главното меню -> Спортен режим. 

6. Звънене - Спортната версия поддържа само Bluetooth
връзки, вместо тези, използващи SIM карта, има две
версии на поддръжка на телефонни обаждания: : след
успешно установяване на Bluetooth 3.0 връзка, гласът
автоматично ще прозвучи от часовника или можете да
превключите телефона, за да отговорите или да наберете,
като използвате следния метод
7. Монитор на съня - Часовникът ще следи съня ви, когато
го носите. Можете да проверите данните за съня си в
приложението, след като синхронизирате данните за
съня си с него.
8. Дистанционно заснемане - Тази функция ви позволява
да управлявате дистанционно мобилната камера и да
правите снимки
9. Заседнал начин на живот - Прекалено дългото седене не
е полезно за здравето ви. Можете да настроите часа на
часовника или приложението, за да ви напомня да се
движите

ПАРАМЕТРИ
Дължина на китката: 271 мм (включително циферблата)
Ширина на китката: 22 мм
Тегло: 66 g 

4.Моля, не плувайте, не се гмуркайте и не използвайте
оборудването под вода.
5.Устройството използва вградена батерия и не е
позволено да се разглобява отделно.
6.В случай на счупване и изтичане на батерията
избягвайте контакт с очите и кожата.

1.Защита: -Плакнете 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

МЕРКИ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

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

1.Low батерия: - В случай на ниско ниво на батерията
трябва незабавно да заредите устройството, за да
защитите живота на батерията.
2.Зареждане: - Не използвайте часовника, докато се
зарежда.
3.Ambient температура по време на зареждане по-горе 
50 градуса С може да доведе до прегряване, деформация и
изгаряне на устройството. SMARTWATCH
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Ръководство за потребителя 

Умният часовник поддържа различни спортове, като:
бягане на закрито, бягане на открито, колоездене,
катерене, маратон и много други.
5.Педометър - Като плъзнете пръст нагоре, можете да
проверите стъпката, сърдечния ритъм, калориите и
разстоянието през текущия ден. Или можете да проверите
сърдечния ритъм от главното меню -> крачкомер.

Батерия: 320 mAh литиев полимер
1,3-инчов дисплей
Управление: сензорен екран
Bluetooth: 3.0 и 4.0
Водоустойчивост: IP67 (водоустойчив, само по време на
ежедневни дейности. Той е водоустойчив, когато вали
дъжд или си миете ръцете. Не го носете, когато миете
коли, плувате, гмуркате се или вземате душ.

-температурата на кожата на китката е твърде ниска
поради метеорологичните условия, което ще повлияе на
контрола на сърдечния ритъм.
2.Водоустойчив бележки (въпреки че е водоустойчив
часовник):
трябва да се обърне внимание на следните методи, тъй
като те отслабват водоустойчивостта.
-Не носете часовника под душа.
-Не носете часовника в изолиран басейн, сауна или друга
среда с висока температура/влажност.
-Не носете часовника, когато миете ръцете или лицето си
по време на работа със сапун или детергент.
-Измийте солта или мръсотията по часовника след
потапяне в морето.


