SmartTop Premium

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SmartTop Premium спортен смарт часовник е уникален и бъде вашия най-добър асистент във
всяка дейност от ежедневието. Позволява ви да се свържете, чрез технологията Bluetooth към
всеки смартфон.
Прочетете внимателно листовката преди да използвате за първи път и я съхранявайте
за бъдеща употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА
1x Smart Top Премиум
1x инструкции за употреба
1x годишна гаранция
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Цвят: черен
Разделителна способност: 240x240px
Размери на часовника: 45 mm x 45 mm x 10 mm
Дължина на каишката: 120 мм & 100 мм
Батерия: литиево-полимерна
Време в режим на готовност: до 12 дни
Време за работа: 5-7 дни
Зареждане: 2 часа
Bluetooth: 4.0
Поддържа: iOS 9.0 или по-висока версия / Android 5.0 или по-висока версия
Работна температура: -10°C–50°C
Сензор: G сензор 3D (ниска мощност)
СИМ-карта: не
Езици: Английски
Водоустойчивост: да (часовникът може да се използва при измиване на ръце, но не е
подходящ за къпане, плуване и гмуркане)
Дисплей:1,3" LED IPS HD дисплей (чип HS6620D)
Корпус: PVC
Материал: силиконова каишка + закалено стъкло
Приложение: FitPro
Вносител: PJU d.o.o.

СВЪРЗВАНЕ С ТЕЛЕФОНА
1.

В Google Play Магазин (потребители на Android) или App Store (потребители на IOS)
намерете приложението FitPro и го качете на мобилното си устройство. Можете също да
сканирате QR кода в инструкциите и да изтеглите приложението.

1.

Отворете приложението FitPro и позволете достъп до цялата информация, която се изисква
от вас.

2.

В следващата стъпка създайте потребителски акаунт. В горния ляв ъгъл натиснете "Register"
и въведете имейл адреса и паролата си в полето.

1.

На страницата "Start" по-долу натиснете иконата "Set" и се свържете с вашия часовник:

1.

За да се покаже името на smartwatch, натиснете »Bind devices to experience more features«, и
ще видите името "D18(73C6)". Когато натиснете името на часовника, часовникът
автоматично ще се свърже и синхронизира датата и часа.

ЗАРЕЖДАНЕ
1.

Когато закупите smartTop Premium не получавате зарядно устройство в пакета, тъй като
устройството се зарежда през USB порт.

2.

Преди да заредите вашия смарт часовник, първо свалете двете каишки, след което потърсете
страната с приставката за зареждане.

1.

Свържете страната с приставката за зареждане с USB порта (адаптер или компютър). Тогава,
на екрана, се показва състоянието на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Една от причините за проблеми със зареждането, че приставката за пълнене не е
вкарана, достатъчно плътно, в USB порта.
Препоръчително е да зареждате smartwatch за поне 3 часа преди първата употреба.
Андроид потребители: Уверете се, че приложението работи във фонов режим и че сте позволили
достъп до всички необходими данни.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
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Показване на време
Крачкомер
Съобщения
Следене на съня
Спортни режими
Камера
Функции в апликации

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
ВКЛЮЧВАНЕ: За да включите smartwatch, натиснете долната част на екрана на часовника и го
задръжте поне три секунди. Часовникът ще вибрира два пъти и след това ще светне.
ИЗКЛЮЧВАНЕ: Потърсете функцията "More", на часовника, натиснете долната част на екрана и я
задръжте поне три секунди. Първо ще видите QR код. С кратко натискане преминете напред и
прескочете функцията Reset. Ще видите следния екран (вижте снимката по-долу):

Натиснете долната част на екрана на часовника и го задръжте поне за три секунди. Часовникът
ще вибрира два пъти и текстът "Power down" ще се появи на екрана.
RESET:На вашия смарт часовник, намерете функцията "More", натиснете долната част на екрана
на часовника и го задръжте за поне три секунди. Ще видите първо QR код, натиснете за кратко и
ще видите функцията Reset. Тази функция ще изтрие всички данни или резултати от
измерванията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Екранът се изключва автоматично след пет секунди. За да включите отново,
натиснете долната част на екрана на часовника.
Ако искате да преминете към следващата функция е достатъчно кратко натискане в долната част
на екрана на часовника.

ПОКАЗВАНЕ НА ЧАСА
След успешна връзка с телефона, смарт часовникът автоматично ще синхронизира датата и
часа.
Натиснете и задръжте екрана на часовника, в долната част за две секунди, за да зададете
формат на дисплея (12- и 24-часов).

КРАЧКОМЕР
Функцията за отчитане на стъпки може да използвате винаги, когато носите своя смарт
часовник.
Часовникът ще записва, ежедневно, резултатите от преброяването на крачки, изминатото

разстояние, както и консумацията на калории въз основа на крачките.
Функцията също така ви позволява да измервате сърдечната честота, кръвното налягане и
кислорода в кръвта (3 в 1).
Когато използвате тази функция на часовника си, ще можете да видите резултатите от
измерването след всеки цикъл на активност. Трябва да носите смарт часовника
непрекъснато, за периода в който желаете да извършите измерване, в противен случай
резултатите няма да бъдат коректни.

СЪОБЩЕНИЯ
1.
2.

Потърсете иконата Message
Ако включите тази функция на приложението, smartwatch ще вибрира, когато
получите SMS съобщение.

АНАЛИЗ НА СЪНЯ
1.
2.
3.
4.

Когато заспите, smartwatch автоматично включва наблюдение на съня. Той открива
както дълбок, така и лек сън и анализира качеството на съня.
Резултатите може да проверите само в приложението на телефона.
Измерването на съня започва в 22:00 часа.
По време на сън данните ще се синхронизират в приложението.

СПОРТНИ ПРОГРАМИ

1.

Потърсете иконата на спортния режим на часовника си (вижте снимката по-долу):

Smartwatch осигурява три спортни режима:
1.
Тичане
2.
Скачане на въже
3.
Коремни преси
За да изберете един от спортните режими, натиснете и задръжте долната част на екрана на часовника
за поне три секунди, докато се появи първия спортен режим.
За да започнете измерването на всеки спортен режим, натиснете отново долната част на екрана на
часовника и го задръжте поне три секунди.
За да спрете измерването отново натиснете долната част на екрана на часовника.

КАМЕРА
1.

2.
3.

На вашия смарт часовник потърсете "Camera", а в апликацията натиснете Set, след
което натиснете »Remote Take Photos«. При натискане на долната част на екрана на
часовника ще направите снимка, която можете да видите в галерията на мобилното
си устройство.
Когато натиснете долната част на екрана, ще започне времето за обратно броене (три
секунди) и след това се прави снимка.
ЗАБЕЛЕЖКА:Трябва да разрешите достъп до вашите снимки или галерия в
приложението.

ФУНКЦИИ И АПЛИКАЦИИ
1.

Получаване на известия:
•

Входящи обаждания Ако вашето мобилно устройство е свързано към вашия
смарт часовник и имате включена функцията за входящо повикване, часовникът
ще вибрира, когато имате повикване, и телефонният номер на лицето, което се
обажда, ще се появи на екрана. Трябва да разрешите достъп до списъка в
контактите в приложението. »Set« → »Message Push« → »Calls Remind«

•

SMS: Ако вашето мобилно устройство е свързано към вашия смарт часовник и
имате включена функцията за приемане на SMS, часовникът ще вибрира, когато
имате ново съобщение, »Set« → »Message Push« → »SMS Remind«

•

Други съобщения: Ако вашето мобилно устройство е свързано към вашия смарт
часовник и имате включена функцията за други съобщения, часовникът ще вибрира,
когато имате ново съобщение, например на Facebook, WhatsApp и др. Функцията
също така ви позволява да видите последните три съобщения. Екранът на часовника
може да показва от 20 до 40 думи.
•

Вибриране: Ако вибрирането на часовника ви притеснява, можете да го
изключите в приложението. Когато получите ново съобщение или известие,
часовникът няма да вибрира, текстът ще се появи само на екрана. »Set« → »Other«
→ »Vibrate Setting«

АЛАРМА: Можете да настроите до осем аларми на вашия часовник. Когато алармата е включена,
часовникът вибрира четири пъти. Дори ако Bluetooth връзката е изключена и няма отворено
приложение, алармата ще ви напомни. Задайте "Set" → "Alarms" → + горе в дясно и добавете всяка
дата и час

НАМЕРИ УСТРОЙСТВО: Ако вашето мобилно устройство е свързано към smartwatch и натиснете Find,
часовникът ще вибрира.
НАПОМНЯНЕ ЗА ТВЪРДЕ ДЪЛГО ДА ЗАСЕДЯВАНЕ : Ако функцията е включена, можете да зададете
интервал от време за напомняне за твърде дълго заседяване. Часовникът може да ви напомня на
всеки 45, 60, 75, 90, 105 или 120 минути, за да не седите твърде дълго. »Set« → »Long Sit Remind«

-

ЖЕСТОВЕ: Когато часовникът е на ръката ви, вдигнете я във въздуха и бързо я обърнете

към вас, на екрана ще се включи. »Set« → »Bright screen«

-

НЕ МЕ БЕЗПОКОЙТЕ: Ако не искате да получавате уведомления за определен интервал
от време, включете функцията »Do Not Disturb«. »Set« → »DND mode«

RESET DEVICE: Натискането на тази функция ще изтрие всички данни и резултати от измервания.
»Set« → »Reset device«
ПРЕМАХВАНЕ НА УСТРОЙСТВО: Натискането на тази функция ще изтриете всички данни и
устройството ще бъде премахнато. »Set« → »Remove«

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
1. Когато данните се синхронизират, устройството трябва да е успешно свързано.

2. Ако устройството автоматично се изключва и се включва отново, изчистете паметта на
телефона и опитайте да рестартирате часовника. Можете също да излезете от приложението
и да го отворите отново.

ВНИМАНИЕ!
1.

Не излагайте часовника на прекомерна топлина, влажност или ниски температури за
продължителен период от време.

2.

Не хвърляйте на земята.

3.

Не носете часовника при плуване, гмуркане и къпане

4.

Ако не се появят грешки в продукта, не го използвайте.

