
Инструкция за употреба 

1. Предупреждение за сигурност 

 Часовникът трябва да се зарежда поне 2 часа преди първата употреба. 

Код за сигурност 

Кодът по подразбиране е 1122. Този код не позволява на други хора да използват часовника 
без ваше разрешение. 

Променете кода по подразбиране, за да защитите личната си информация. 

2. Информация за продукта 

2.1. Още информация 

Бутон за включване/изключване: натиснете и задръжте, за да включите/изключите часовника; 
натиснете за кратко, за да върнете часовника в режим на готовност или да се върнете в 
основното меню. 

USB вход: зареждане/прехвърляне на данни 

Сензорен екран: на екрана се показва всяка функция в основното меню. 

2.2. Основни инструкции за употреба 

Може да преминете към следващата страница, като плъзнете пръста си по екрана наляво, и 
след това да се върнете на предишната страница, като плъзнете надясно. Ако плъзгането е 
твърде бързо или твърде късо, то ще се приеме като щракване/потвърждение. 

2.3. Функции за час (изображенията са символични) 

 

Настройване на часа 

Режим 1: Включете часовника, след което потърсете настройките за час; може да настроите 
различен дисплей по ваш избор. 

Режим 2: Включете часовника и от основното меню отидете в Settings (Настройки) > Phone 
settings (Настройки на телефона) > Standby menu display (Дисплей с меню в режим на готовност) 
> Wallpaper display (Дисплей с тапет). 

3. Ръководство за бърз старт 



3.1. Изтегляне на софтуера за синхронизиране 

Сканирайте QR кода и изтеглете приложение, което е съвместимо с вашия телефон с Android. 
Това приложение е предназначено само за синхронизация между часовника и телефона ви.  

Ако вече сте изтеглили приложението, проверете коя версия имате и използвайте най-новата, 
за да се възползвате от всички функции на часовника. 

Актуализирайте приложението винаги когато има налични актуализации. 

3.2. Инсталиране и използване на софтуера за синхронизиране 

Настройване на приложението за Android: 

Инсталирайте приложението за Android на вашия смартфон. 

Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност) и активирайте BT уведомленията -> BT 

Notification (BT известие) (ако телефонът ви показва предупреждение, го приемете), 
приложението се изпълнява във фонов режим и се синхронизира автоматично: 

 

Натиснете Bluetooth notifications (Bluetooth известия), изберете Personal (Лични) или System 
apps (Системни приложения) в приложенията за известия. Това включва SMS, входящи 
повиквания и търсене на часовника. 

Предупреждение: не изключвайте Bluetooth известията, тъй като часовникът и телефонът няма 
да се синхронизират. 

3.3. Свързване с Bluetooth и синхронизация 

3.3.1. Чрез телефона 

Отидете в Settings (Настройки), включете Bluetooth и Search for devices (Търсене на устройства) 
и когато намерите часовника, свържете устройствата. Когато потвърдите връзката на телефона, 
устройствата се свързват. 

Потвърдете, ако получите подкана да синхронизирате телефонния указател. Също така, ако 
вече не искате да получавате известия за това, изберете да не ви се напомня отново. 

Внимание: 

Синхронизацията отнема от 2 до 5 минути; устройството ще ви предупреди за това. 

3.3.2. Чрез часовника 



Отидете в опцията за свързване с BT на часовника и изберете „Search devices“ (Търсене на 
устройства), за да намерите телефона си. Следвайте останалите стъпки от процедурата в точка 
3.3.1. 

3.4. Основни функции 

3.4.1. Съобщения 

Синхронизирайте телефона и часовника си, за да получавате съобщения. 

3.4.2. Bluetooth 

Включване или изключване. 

3.4.3. Регистър на повикванията 

Когато се свържете с телефона чрез Bluetooth, може да преглеждате регистъра на 
повикванията. Той показва всички входящи, изходящи и пропуснати повиквания. Ако изберете 
конкретно повикване, може да проверите датата, часа и телефонния номер, но може да 
осъществите повикване само от телефона. 

3.4.4. Опция за свързване с BT 

Смарт устройствата могат да се свързват с часовника. 

3.4.5. Отдалечено напомняне 

Ако получите текстово съобщение или съобщение от приложение, ще получите уведомление 
на часовника. 

3.4.6. Отдалечени камери 

С часовника можете да контролирате и камерата на телефона. 

3.4.7. Функция против изгубване 

Може да използвате часовника, за да намерите телефона си или обратно. 

3.4.8. Настройки 

Внимание: може да зададете темата на часовника и дисплея в настройките на телефона (кодът 
за сигурност е 1122). 

3.4.9. Крачкомер 

Това е чудесен аксесоар, който ви дава информация за това колко се движите. Той показва 
броя на стъпките, разстоянието, скоростта и т.н. Ако искате крачкомерът да работи във фонов 
режим, може да се върнете в основното меню, като натиснете бутона за 
включване/изключване. 

3.4.10. Анализ на качеството на съня 



Показва качеството на съня в сравнение с измерените фази на съня. 

3.4.11. Напомняне за продължително седене 

Може да зададете периода, след който часовникът да ви напомни, че е време да се 
раздвижите, например след 1 час липса на активност. 

3.4.12. Актуализация 

Свържете се с производителя, който ще ви препрати връзки, за да актуализирате часовника си. 

3.4.13. Аларма 

3.4.14. Календар 

3.4.15. Калкулатор 

3.4.16. Профили 

3.4.17. Файлов мениджър 

3.4.18. Аудио плейър 

Може да слушате музика от телефона си, ако сте свързани с него чрез Bluetooth. 

3.4.19. Камера 

3.4.20. Снимки 

3.4.21. Функция за запис 

3.4.22. QQ: нужна ви е SIM карта с възможност за свързване с интернет. 

3.4.23. Браузър 

Трябва да поставите SIM карта, за да използвате интернет. 

4. Предупреждения 

Изберете темата, която искате: Main menu (Основно меню) > Theme settings (Настройки на 
тема). 

4.1. Трябва да зареждате батерията за 1 – 2 часа. 

4.2. Използвайте включения кабел за зареждане. 

4.3. Когато часовникът и телефонът са на повече от 10 метра един от друг, Bluetooth 
връзката се губи и функцията против изгубване се активира. Когато се свържете 
отново чрез Bluetooth, може да намерите изгубеното устройство. 

4.4.  Ако Bluetooth се изключи, се свържете с него отново. Можете също така да 
разрешите синхронизирането на телефонния указател, за да може да проследявате 
регистъра на обажданията. 



4.5.  Когато възпроизвеждате музика, за някои песни ще се показва заглавие, но за други 
не. Това е нормално. 

5. Чести проблеми 

Опитайте се да разрешите проблема с помощта на инструкциите по-долу, ако не успеете, се 
свържете с търговеца. 

5.1. Устройството не се включва 

Натискате бутона за включване/изключване за твърде кратко, натиснете и задръжте за повече 
от 3 секунди. 

Ако батерията е изтощена, я заредете. 

5.2. Автоматично изключване 

Батерията е изтощена, заредете устройството. 

5.3. Режимът на готовност е прекалено кратък 

Заредете напълно часовника (за поне 2 часа). 

Ако използвате SIM карта и сигналът е слаб, батерията ще се изтощи по-бързо. 

5.4. Зареждането не е възможно 

Животът на батерията се скъсява след определен период от време. 

Опитайте се да заредите с друг кабел за зареждане. 

Проверете USB порта и вижте дали кабелът прави добър контакт. 

5.5. Входящото повикване не показва името на контакта 

Не сте синхронизирали телефонния си указател с часовника. 

5.6. Лошо качество на звука 

Часовникът и телефонът са твърде далеч един от друг и сигналът е слаб. 

Сигналът на телефона ви също може да е слаб; потърсете място с по-добър сигнал. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


