
 

 

Смарт Часовник LEMFO AK38 

 

Кратко ръководство за употреба 

 

 

 

 

Изглед на продукта: 

 

 

 



 

* Бутон Power - Продължително натискане включва или изключва часовника. Кратко 

натискане включва екрана (в режим на изключен екран), повторно натискане ви води 

към основното меню на часовника. Ако се намирате в дадено подменю, натискането 

на този бутон ви връща директно към Начален екран. 

* Тоuch Екран - Всички функции на часовника могат да се управляват чрез 

touchscreen екрана: 

1. При слайдване наляво или надясно часовникът преминава по различните менюта. 

2. При натискане върху дадена икона, часовникът влиза съответно в избраното 

подменю. 

3. При Начален екран продължително натискане на екрана ви дава възможност да 

изберете различен стил на Начален екран. 

 

Зареждане на батерията: 

На задната страна на часовника се намират 2 бр. магнитни 

пинове за зареждане. Допрете единия край на включеният в 

комплекта кабел за зареждане към магнитните пинове, за да 

може да прилепне към пиновете. След това другият край на 

кабела включете в USB порт на компютър/лаптоп или в USB 

адаптор за ел. мрежа (не е включен в комплекта / не трябва 

да превишава 2А изходящ ток). Препоръчително е преди 

първа употреба да заредите часовника за поне 2 часа. 

 

Свързване към смартфон посредством Bluetooth: 

За да работят някои от функциите на часовника, необходимо е да свалите 

приложението "H Band" от Google Play (oтнася се само за операционни системи 

Android) или oт Apple Store (oтнася се само за операционни системи iOS). Може да 

свалите приложението и като сканирате следния QR код:  

След това влезте в приложението "H Band", направете свой 

профил и изберете опция "Scanning equipment" и вашият 

смартфон ще започне да търси часовника. Името на часовника, 

което трябва да се появи на екрана на смартфона е "AK38". 

Изберете го и потвърдете свързването. След успешното 

синхронизиране можете да използвате всички възможности на 

приложението "H Band". 



 

Функции: 

* Телефонни обаждания - Смарт часовника АК38 индикира, когато 

вашият смартфон е свързан с него и получите входящо обаждане. 

Имате възможност да отхвърлите повикването или да го заглушите 

(Mute) директно от екрана на часовника.  

* Step - Калкулира направените за деня крачки, изминатото разстояние и 

изразходваните калории.  

* Sport - Различни режими за проследяване по време на 

различни видове спортове.  

* Sleep Monitor - Измерва качеството на съня.  

Забележка: Трябва да носите часовника през нощта, за да се 

направи измерване. 

* Heart Rate Measurement (HR) - Измерване на пулс.  

ВАЖНО: 

Измерването на пулс, кръвно налягане, кислород в кръвта и др. е само за 

справка като референтна стойност. Смарт часовника НЕ Е медицинско изделие 

и в никакъв случай не е еквивалент на медицински уред за измерване на тези 

показатели. 

 

* Notification - Входящи SMS-и, входящи нотификации от приложения и 

др.  

ВАЖНО: За да се визуализират на часовника имената на вашите контакти при 

входящо повикване, те трябва да бъдат запаметени във вашият смартфон със 

започващ код на страната и последващ телефонен номер: 

Например: +359 ХХХ ХХХ ХХХ 

 

* Find Phone - Функция за намиране на смартфон. Когато не можете да 

намерите вашият смартфон, използвайте тази функция на часовника, за 

да подадете звуков сигнал към смартфона. 

 

* Настройки (Меню SЕТТINGS)  

 

Възможни проблеми и решения: 

1. Часовникът не се включва: 

 - Не натискате Бутон Power достатъчно продължително. Необходимо е да 

задържите бутона за около 3 секунди. 

- Няма достатъчно заряд в батерията и е необходимо да я презаредите. 



 

Регулиране на дължината на металната каишка: 

 

Спецификации на устройството: 

Екран: 1.09" (2.8 cm) Touchscreen 240x240 пиксела 

Процесор: GR5515 

Bluetooth версия: 4.0 

Батерия: 120 mAh 

Поддържани операционни системи: iOS и Android 

Водоустойчивост: IP68 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ  

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 

(WEEE)  

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля 

заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и 

националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва 

да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на 

упълномощена организация за събиране и рециклиране на 

отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). 

Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има 

отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради 

потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно 

правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното 

използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете 

отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган 

по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на 

битови отпадъци. 

 

Копие от декларацията за съответствие на производителя може да откриете на: 

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/watch/lemfo-ak38.pdf 










