
 

 

Ръководство за потребителя на смарт 

часовник 

 
№ на модел: W7 

 

 

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт! 

 

За да получите цялостна представа за използването на това устройство и да се запознаете с 

всички функции и методът за лесно управление, моля първо прочетете това ръководство. 

 

Нашата компания си запазва правото да актуализира и променя ръководството. 

 

Опаковката съдържа:  

1 х Подаръчна кутия,  

1 х Ръководство за употреба,  

1 х Зарядно устройство,  

1 х Смарт часовник. 

 

Техническа характеристики:  

Bluetooth: BT3.0+5.0 

Батерия: 210 mAh литиево-йонна полимерна батерия, зарядно устройство с магнитен конектор за 

зареждане 

Размер: 45 * 38 * 10,7 мм 

Тегло: 50 г 

 

Забележка 

 

Този продукт има вградена акумулаторна литиева батерия. За безопасна употреба на батерията не 

я разглобявайте, не я удряйте, не я притискайте и не я хвърляйте в огън; ако е силно подута, не 

продължавайте да я използвате; не я излагайте на среда с висока температура; не използвайте 

батерията, след като е била потопена във вода. 

Не използвайте продукта под душа/в баня или в сауна, тъй като водните капки ще проникнат в 

корпуса и ще предизвикат повреда на периферните компоненти.  Всичко гореизброено е извън 

обхвата на гаранцията. 
 

Продуктът е с ниво на водоустойчивост IP44 (устойчив на пръски), което означава, че е устойчиво 



 

 

на пот или малки пръски вода. Не използвайте продукта под душа, не го потапяйте във вода или 

друга течност.  

 

 

 

 

 

Ръководство за работа 

 

Дисплей: Превъртете, за да увеличите/намалите смарт менюто или да превключите между 

циферблатите, докоснете, за да влезете в главното меню. 

Долен бутон: Задръжте бутона, за да включите/изключите устройството; натиснете за кратко 

бутона, за да светнете екрана, когато е изключен. 

Инструкции за управление чрез докосване: Докоснете, за да отворите всяка функция, и плъзнете 

надясно, за да се върнете. На началния екран плъзнете надолу, за да отворите лентата на 

състоянието, плъзнете нагоре, за да отворите центъра за известия, плъзнете наляво, за да 

отворите любимите функции, плъзнете към +, за да добавите функция към любимите. Плъзнете 

надясно, за да отворите главното меню. 

 

 

Промяна на циферблата на часовника 

 

Промяна на циферблата: задръжте началния екран, за да смените циферблата. 

 

 

Каишка на часовника 

 

Смяна на каишката на часовника: Дръжте тялото на часовника, натиснете каишката от едната 

страна към другата и я свалете, за да я смените. 

 

Инструкции за зареждане  

 

Този продукт използва магнитен конектор за зареждане. Свържете зарядното устройство към 

задната част на устройството и то ще се зареди автоматично. Часовникът поддържа и зареждане 

чрез USB за компютър или стандартно 5V зарядно устройство. За пълно зареждане на 

устройството са необходими около 90 минути. 

Внимание: Не свързвайте които и да е 2 щифта на магнитния кабел за зареждане посредством 

материал, провеждащ електричество, тъй като това може да доведе до късо съединение. 

 

Свързване 

 

За да свържете часовника с телефона си, първо изтеглете приложението на телефона си. 

 

 
 

Телефон с Android/iOS: Сканирайте следния QR код с браузър или друго сканиращо приложение, 



 

 

за да свалите. 

След като инсталирате, включете Bluetooth връзката и отворете приложението, потвърдете 

известията и дайте всички разрешения, поискани от приложението. Попълнете личните си данни. 

Докоснете "Добавяне на устройство", потърсете устройството "Watch 7" (включете GPS на 

смартфона, преди да опитате да се свържете) и докоснете "Свързване". 

 

 

Настройки на известията 

 

Отидете в приложението на телефона - "Устройство" - "Известия", изберете съответните 

приложения и включете известията. 

 

 

 

Какво да правя, ако не получавам известия? 

 

1. Известията на часовника показват само известията на телефона от центъра за известия, 

например входящи повиквания, SMS, WhatsApp, WeChat и други. Ако телефонът не получава 

известия в центъра за известия, часовникът също не може да ги получава. Телефонът трябва да 

може да получава известия от съответните приложения, за да може да ги виждате и на часовника. 

Не забравяйте да включите разрешенията за известия в настройките на телефона. 

2. Ако след стъпка (1) все още не получавате известия, възстановете фабричните настройки на 

часовника, влезте в Bluetooth настройките на телефона и проверете дали е свързан с устройството 

Watch 7. Ако е свързан, прекъснете връзката, изключете Bluetooth на телефона, след което я 

включете отново, за да свържете отново. 

3. Ако горните 2 стъпки не решат проблема с известията, деинсталирайте приложението 

"MActivePro" и го изтеглете отново. Не забравяйте да дадете разрешения, поискани от 

приложението, по време на инсталацията и след това да се свържете отново . 

 

Основни функции 

 

Обаждане: Това устройство поддържа Bluetooth обаждания и часовникът управлява телефона, за 

да осъществява или приема повиквания. Докоснете иконата за Bluetooth обаждане в падащото 

меню, в менюто Телефон-Настройки-Bluetooth потърсете "Watch Call" и се свържете с часовника. 

За да се намали консумацията на енергия, след като аудиовръзката чрез Bluetooth бъде 

прекъсната, тъй като е извън обхват, ако не се свърже отново в рамките на 3 минути, тя ще се 

изключи автоматично и ще трябва да се включи отново ръчно. Аудио обажданията чрез Bluetooth 

могат да бъдат изключени, което означава, че часовникът не може да осъществява или приема 

Bluetooth обаждания и това може да удължи времето за използване, а режимът на ниска 

консумация на енергия е включен по подразбиране. 

 

Телефонен указател: След като се свържете с приложението за телефон, можете да добавите 10 

често използвани контакта в телефонния указател на часовника чрез приложението. 

 

Език/час/дата: Езика/датата/часа на смарт часовника се синхронизират с мобилния телефон след 

установяване на връзката. 

 

Циферблати в режим на готовност: Има няколко циферблата, от които можете да избирате. 

Натиснете продължително в продължение на 3 секунди на началния екран, за да превключите 

различните циферблати; можете също така да изтеглите нови циферблати в приложението или да 

персонализирате със своя снимка като фон на циферблата. 

 

Известия: Синхронизиране и показване на известия от приложения като Facebook, WhatsApp, 

SMS, имейл и други от мобилния телефон на смарт часовника. На часовника могат да се показват 

до 8 известия. Моля, коригирайте настройките в приложението и разрешете показването на 

известия с разрешенията на приложението в мобилния си телефон.  Можете да отказвате входящи 

повиквания чрез часовника. 



 

 

 

Информация за активността: Показват се данните за физическа активност и здраве, включително 

стъпки, разстояние, изразходвани калории. Тези данни се записват до полунощ всеки ден и след 

това ще се нулират, започвайки от 0 на следващия ден. Можете да прегледате предишни данни в 

История. 

 

Тренировка: Изберете режим на спорт, за да запишете тренировката си. Влезте, за да започнете 

дейността, плъзнете надясно, за да сложите тренировката на пауза, и докоснете, за да я 

завършите. Часовникът записва продължителността, калориите, сърдечната честота и други. 

 

Функция за наблюдение на сърдечната честота: Когато тази функция е активирана, сърдечната 

честота се измерва от устройството, което сканира повърхностните капиляри на кожата със 

зелени оптични диоди. Моля, изчакайте около 2 секунди, за да започне измерването и 

записването. Плъзнете към другите менюта, за да спрете измерването. Моля, потърсете 

информация за средната сърдечна честота, сърдечната честота по време на тренировка за Вашата 

възрастова група и пол в интернет и/или се обърнете за съвет към Вашия лекар. 

Забележка: Устройството не е медицинско изделие. Всички показани стойности са само за 

информация. 

 

Функция за кръвно налягане: Поставете ръцете си върху равна повърхност и не се движете. 

Когато тази функция е активирана, часовникът се нуждае от около 45-50 секунди за измерване и 

отчитане, за да покаже резултат.  

Забележка: Устройството не е медицинско изделие. Всички показани стойности са само за 

информация. 

 

Функция за електрокардиограмата (ЕКГ): Устройството съчетава оптичен сензор за сърдечен 

ритъм и ЕКГ сензор, за да показва информация за сърдечната дейност на потребителя за справка. 

Когато тази функция е активирана, часовникът се нуждае от около 30 секунди за измерване и 

отчитане, за да покаже резултат в приложението. 

Забележка: Устройството не е медицинско изделие. Всички показани стойности са само за 

информация. 

 

Ниво на кислорода в кръвта: Нивото на кислород в кръвта (SP02H) е количеството кислород, 

което циркулира в кръвта. Моля, потърсете информация за нормалното ниво на кислород в кръвта 

и нивата, които са извън нормата, за Вашата възрастова група и пол в интернет и/или се обърнете 

за съвет към Вашия лекар. 

Забележка: Устройството не е медицинско изделие. Всички показани стойности са само за 

информация. 

 

Функция хронометър: Натиснете бутона за стартиране и пауза, натиснете повторно за спиране. 

 

Дистанционно управление (музика): Позволява активиране и управление на възпроизвеждането 

на музика от телефона чрез смарт часовника (на телефона трябва да е инсталирано приложение за 

възпроизвеждане на музика). 

 

За продукта: Проверете номера на модела, Bluetooth адреса, номера на версията. 

 

Нулиране: Докоснете , за да нулирате всички данни (фабрични настройки). 

 

Функция аларма: Можете да зададете няколко часа на алармата чрез приложението за телефона. 

 

Напомняне за движение или пиене на течности: В приложението задайте време за напомняне за 

движение и/или пиене на течности. 

 

Функция за намиране на телефона: Когато устройството и телефонът са свързани, функцията 

"Намиране на телефон" може да Ви помогне да намерите мобилния си телефон. Докоснете 

"Намиране на телефон" и намерете телефона си чрез звъненето/звука, идващ от телефона. 



 

 

 

Събуждане с движение на китката：Можете да "събудите" часовника с движение на китката. 

Моля, задайте тази функция в приложението.  

Забележка: това може да увеличи консумацията на енергия. 

 
Инструкции за рециклиране и изхвърляне  

Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци на 

територията на Европейския съюз. За да намалите вредите за околната среда или човешкото 

здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте 

продукта, за да може частите му да бъдат използвани отново. За да върнете използвания продукт, 

моля, използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е 

закупен. Те ще се погрижат за екологичното му рециклиране. 

 

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на 

Европейската Комисия. 

 


