СМАРТ ЧАСОВНИК TIMEZY

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Стилният и спортен smartwatch Timezy е часовник в собствен клас! Той осигурява повече от 100
+ функции, които ще ви зарадват. Timezy осигурява Bluetooth безжична връзка и се свързва със
смартфони от разнообразни марки.
Прочетете внимателно листовката преди да използвате и я съхранявайте за бъдеща
употреба.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА
1x Smart часовник Timezy
1x станция за зареждане
1x инструкции за употреба
1x годишна гаранция
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Модел М:KW19-B
Цвят: черно, бяло, синьо, розово
Резолюция : 240 x 240 пиксела
Батерия: литиево-полимерна
Батерията:140 mAh
Време в режим на готовност: 8 дни
Време за работа: 3 дни
Зареждане: 2 часа
Bluetooth: 4.0
Поддържа: iPhone OS 9.0 & Андроид OS 5.0
СИМ-карта: не
Езици: Английски, Китайски, Френски, Немски, Испански, Италиански, Полски
Водонепропускливост: IP67 (пълна защита срещу потапяне във вода с дълбочина
между 15 см и 1 м)
Размер: 39 mm x 36 mm x 12 mm
Дължина на каишката: 24,5 см
Тегло на часовника: 0.0350 кг
Тегло на пакета: 0.1000 кг
Сензорен екран: 1,3"IPS
Покритие:: метална сплав
Материал: силиконова каишка + неръждаема стомана корпус
Апликация: Da Fit
Вмосител: PJU d.o.o.

ЗАРЕЖДАНЕ
Преди първата употреба трябва да заредите часовника в продължение на най-малко два часа с
осигурената зарядна станция.

В долната част на зарядната станция има две магнитни пъпки (отбелязани с бял кръг на
картинката по-горе), на които се поставя часовникът (маркирано в черно).
Можете да свържете кабела за зареждане към компютъра или да използвате адаптер за
включване към електрическата мрежа.

1.
2.

АПЛИКАЦИЯ DA FIT
Когато часовникът е зареден, потърсете в Google Play магазин (на английски: Google Play)
мобилното приложение Da Fit и го изтеглете. Можете също така да сканирате QR кода (в
този случай се препоръчва да използвате браузъра, за да сканирате кода и да качите
приложението), който можете да намерите в долната част на кутията.
Apple телефони: Ако устройството ви е в режим на готовност за дълго време (повече от 2
часа), системата iOS ще изтрие приложението и ще прекъсне връзката. Рестартирайте
часовника, връзката ще бъде автоматично установена.
Телефони с Android : След като сте качили приложението на мобилното си устройство,
трябва да отидете под настройки и да позволи на мобилното приложение да работи във
фонов режим.
Отворете приложението и настройте лична информация:

1.

2.

3.

4.

-

След като настроите личните си данни, върнете се на началната страница, натиснете TO
ADD "ДОБАВИ":

1.

Включете Bluetooth връзката и изберете KW19-B устройство:

1.

След като вашият смарт часовник и мобилното ви приложение са успешно свързани, той
автоматично ще ви върне към началната страница и можете да започнете да използвате
часовника.
Натиснете иконата на часовника, разположена в средата по-долу, и ще видите следните
функции:

2.

-

Watch faces (»Циферблат«): Натиснете лицата на часовника и изберете циферблат, който
ви допада:

-

Notifications (»известия«): Натиснете Notifications, за да отворите апликации, за които
можете да настроите да се получават известия.

-

Alarms ("Аларми"): Тази функция ви позволява да инсталирате три различни аларми.

Натиснете конкретна аларма и въведете желаното от вас време.

•
•

-

Shutter (»Камера«):
1.
Потребители на Android: В приложението натиснете Shutter и ще видите икона на
камерата на часовника си. Натиснете иконата, за да снимате, а снимката ще бъде
записана автоматично във вашата галерия.
2.
Потребители на Apple: Отворете основната камера на мобилното си устройство и
натиснете иконата Shutter, за да направите снимка на часовника си.

-

Others (»Останали функции«): Смарт часовникът ви предлага допълнителни функции:

Find Device (»намери устройство«): Натиснете Find Device и часовникът ще започне да
вибрира.
Time Formats (»формати на часовника«): Тази функция ви позволява да избирате между 24- и
12-часов формат.

•
•
•
•
•
•

Do No Disturb (»Не безпокой«): В зависимост от вашите нужди можете да настроите функцията
"Не безпокойте" за определен период от време.
Reminders To Move (»Напомняне за движение«): Функцията се активира между 10:00 и 22:00
часа.
Language (»език«): Smartwatch поддържа английски, китайски, немски, френски, испански,
италиански и полски език.
Вдигане на ръка: Чрез вдигане на ръка, екранът се включва автоматично.
Weather (»време«): Тази функция ви позволява да настроите местоположение. Данните за
времето се актуализират на всеки два часа.
Upgrade (»осъвременяване«): Когато най-новата версия е налична, можете да я осъвремените.

ГЛАВНИ ФУНКЦИИ
Мерене на крачки
Следене на съня
Монитор на сърдечната честота
Монитор за кръвно налягане
Мерене на кислорода в кръвта
Спортни режими
Време
Съобщения
Камера
Пускане на музика.
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ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
•

•
•

ВКЛЮЧВАНЕ: Натиснете и задръжте страничния бутон за 5 секунди, часовникът ще се
включи. В режим на готовност е достатъчно да натиснете страничния бутон за кратко и
часовникът ще се включи.
ИЗКЛЮЧВАНЕ: Натиснете и задръжте страничния бутон за 5 секунди, часовникът ще се
изключи.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТРОЙСТВОТО: Продължително натискане на долната част на
екрана се показва името на устройството, Bluetooth, адрес, състоянието на батерията и т.н.:

На екрана плъзнете надолу, за да видите меню с не безпокойте, настройка на яркостта на екрана,
намиране на устройството, заключване на екрана, икони на връзката, дисплей за състоянието на
батерията и други функции или настройки.

КРАЧКОМЕР
1.
2.

Можете да проследите броя на стъпките, както на часовника, така и в телефона.
След успешно свързване на часовника към вашия смартфон, данните за броя на стъпките,
разстояние, калории и други параметри ще се актуализират автоматично.

МОНИТОРИНГ НА СЪНЯ
1.
2.

3.

4.

Часовникът автоматично включва наблюдението на съня в 20:00 и го измерва до 10:00
часа.
Ако сте с часовник, докато спите, можете да проверите данните за съня си сутринта.
След успешно свързване на часовника към вашия смартфон, данните за съня ще се
актуализират автоматично. Часовникът автоматично ще разпознае и оцени качеството
на съня.
Ако станете от леглото за кратко време, данните, показани на часовника, няма да
съответстват на действителните данни, защото часовникът все още ще отчита сън.
Коректни данни ще се получат само, ако часовникът извършва анализ в момент, когато
реално спите.
Различните етапи на съня могат да доведат до леко несъответствие на данните.

ИЗМЕРВАНЕ НА СЪРДЕЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.
2.
3.
4.

Когато няма данни за сърдечния ритъм, на екрана се появява "000Bpm".
На часовника намерете иконата за сърдечен ритъм, натиснете и я задръжте за повече
от 2 секунди. Данните ще бъдат показани веднага след тестването.
Уредът измерва непрекъснато в продължение на 30 секунди и се показва последното
измерване.
Часовникът трябва да бъде поставен точно на ръката, т.е. не прекалено стегнат и не
прекалено хлабаво. В противен случай може да се получат неправилни резултати от
измерването.

ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ
Потърсете иконата за кръвно налягане на часовника си и активирайте измерването на кръвното
налягане с продължително натискане. След получаване на резултата можете да изключите
апликацията.

ИЗМЕРВАНЕ НА КИСЛОРОДА В КРЪВТА
Потърсете иконата за кислород в кръвта в часовника и пририснете, за да активирате
измерването на кислорода в кръвта. Можете да спрете процеса, след като се получи
измерената стойност.

СПОРТНИ РЕЖИМИ
1.
2.

Часовникът има седем спортни режима: ходене, бягане, колоездене, подскачане, бадминтон,
баскетбол и футбол.
На часовника намерете иконата за спортния режим, натиснете продължително до долната
част на екрана на часовника, за да изберете желания режим:

Ще бъдат видими следните данни: стъпки, разстояние, калории, сърдечен ритъм,
продължителност на тренировката. С продължително натискане върху спортния
режим, ще спрете процеса и ще напуснете приложението.
Данните за спортната си активност можете да преглеждате в приложението на телефона, но
не и на часовника си.
Забележка: Данните ще бъдат запазени само ако физическата ви активност продължи повече
от 2 минути или измервате пулса си.
-

3.
4.

VREME
Когато включите функцията за времето в приложението, данните ще се появят на часовника.
Данните за времето се актуализират на всеки два часа.

SPOROČILA
1.

В приложението по-долу натиснете иконата в средата, след което отворете секцията
"Notofications" и използвайте отметка, за да включите получаването на известия за
съобщения.

2.
3.
4.
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Данните от мобилния телефон ще се синхронизират с часовника.
На часовника намерете иконата за съобщения и натиснете продължително, за да
проверите за непрочетени съобщения.
Петте най-скорошни съобщения ще се покажат автоматично. Ако получите повече
от пет, по-старите съобщения вече няма да се показват. Текущото съобщение ще
бъде изтрито автоматично след преглед, ако кликнете върху него и задържите за
няколко секунди.
Можете да синхронизирате съобщения от вашия смартфон с вашия смарт часовник
чрез Bluetooth и да ги четете лесно, но не поддържа отговор на съобщения.
Гласови съобщения: Появяват се само съобщения за наличие на входящи
съобщения, но те не могат да бъдат прослушвани през часовника.

Камера
1.

За да направите снимка от разстояние, натиснете иконата на камерата на мобилното си
устройство, която също ще се появи на часовника. Натиснете иконата, за да снимате.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА
1.
2.
3.

С продължително натискане на иконата за музика ще видите музикален плейър.
За да спрете текущата песен или да преминете към следващата, натиснете и задръжте
бутона за пускане за няколко секунди.
Натиснете за кратко, за да се върнете към текущата функция. Препоръчително е да
имате музикален плейър на преден план. Някои мобилни устройства може да имат
проблеми с връзката, ако музикалният плейър е на заден план.

ОСТАНАЛИ ФУНКЦИИ
1.

Останалите функции: Натиснете иконата Other в долната част на екрана, за да се покажат
останалите функции. С кратко натискане ще видите други функции.

2.

Назад:Натиснете продължително, за да се върнете към началната страница.

3.

Хронометър: С дълъг натиск на иконата, започвате измерване на времето. Натиснете за
кратко, за да спрете измерването на времето. Натиснете отново, за да изтриете данните за
измерване на времето.

4.

Mute (»Без звук«): С продължително натискане активирайте и изключете функцията.

5.

Brightness (»Яркост«): Натиснете продължително, за да стигнете до страницата за
настройка на яркостта на екрана. Натиснете за кратко ефекта на яркостта, натиснете отново,
за да потвърдите настройката за яркост.

6.

Reset (»Рестарт«): Натиснете дълго, за да изберете фабричните настройки.

7.

Power off (»Изключи«): Изключвате часовника с продължително притискане.

ВНИМАНИЕ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

За нормално функциониране с часовника може да се свърже само една апликация. Ако
повече от едно приложение е свързано към часовника, то може да повлияе на връзката на
часовника и мобилното устройство.
Забележка: На някои устройства с Android може да се случи, така че апликацията не може
да се качи. В този случай, отидете под настройките на телефона и позволете "unknown
source".
Ако вашето мобилно устройство изисква разрешение от вас, натиснете позволи allow, за да
се избегне невъзможност да сканирате QR код, да правите снимки или да използвате
останалите функции. Натискането на "allow" няма да повлияе на начина, по който работи
телефонът ви. Това се отнася само до Bluetooth връзката между мобилното приложение и
часовника.
Някои устройства с Android може автоматично да затворят приложението, докато редактират
данни. Мобилното приложение трябва да продължи да работи.
Настройте стартирането на приложението за Android: "Настройки" на мобилното си
устройство → "Приложения и известия" → »Da Fit« → "Разрешения" (дисплеят може да
варира в зависимост от мобилната версия и модел)
Устройството не поддържа бързо зареждане. По време на зареждане часовникът не трябва
да е мокър или потен, тъй като може да се появи късо съединение и последващи повреди на
продукта.
Продуктът е предназначен за електронен мониторинг и не се използва като медицински уред.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
1.

Ако по време на употребата на продукта възникнат технически проблеми, моля, следвайте
всички инструкции. Ако проблемите продължават, моля, свържете се с търговеца или с
оторизиран сервизен център.

2.

Часовникът не се включва: Натиснете и задръжте екрана за повече от три секунди. Уверете
се, че батерията е достатъчно заредена. Ако батерията е изтощена, моля заредете часовника.

3.

Часовникът се изключва: Батерията не е заредена.

4.

Кратък живот на батерията: Това може да се случи, ако батерията не е напълно заредена.
Часовникът трябва да се зарежда в продължение на поне два часа. Ако кабелът за зареждане
вече не работи, моля, сменете го.

5.

Проблеми с Bluetooth връзката: Изключете устройството и го включете отново. Включете

Bluetooth връзката и отворете приложението, за да се свържете успешно с вашия часовник.
6.

Проблеми с мониторинга за сън: Мониторингът за сън е предназначен да следи
естествения модел на съня и събуждане. Часовникът трябва да е добре прикрепен към
китката, в противен случай може да възникне несъответствие на данните. Мониторингът
няма да се активира, ако спите през деня, тъй като измерва от 20:00 до 10:00 часа.

Предупреждение!
1.
2.
3.
4.

Не излагайте часовника на прекомерна топлина.
Не хвърляйте на земята
Не излагайте часовника на вода за продължителен период от време.
Ако не се появят грешки в продукта, не го използвайте.

