
	

Смарт Часовник SM1217S	

	

Кратко ръководство за употреба 

 

Изглед на продукта:	

Зареждане на батерията:	

Поставете включеното в комплекта капаче за зареждане върху задната част на 
часовника (пиновете на капачето 
трябва да съвпаднат с пиновете на 
часовника). След това свържете 
включения в комплекта Micro USB 
кабел към капачето, за да започне 
зареждането на часовника. На 
екрана се показва батерия с 
мигащи деления, след като 
батерията се зареди напълно, 
всички деления на батерията 
светят постоянно. 



ВАЖНО: На задната страна на часовника се намира гумено удължение, на 
което пише „Don’t tear”. Моля не го махайте и не го късайте. 

Винаги слагайте часовника на ръката си така, че бутонът за Вкл./Изкл. на екрана да 
е от лявата страна, а камерата да е от дясната страна. Препоръчително е да 
заредите часовника за около 2 часа преди първа употреба. 

* Бутон за Вкл./Изкл. на екрана - Продължително натискане включва или изключва 
часовника. Кратко натискане включва или съответно изключва екрана. 

* Тоuchscreen Екран - Всички функции на часовника могат да се управляват чрез 
touchscreen екрана. 

* Бутон за връщане към предишно меню – Когато се намирате в дадено подменю, 
натискането на този бутон връща часовника в предишно меню или към начален 
екран. 

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

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

Свързване към смартфон посредством Bluetooth: 

За да работят някои от функциите на часовника, необходимо е да свалите 
приложението "Usmart" от Google Play (oтнася се само за операционни системи 
Android) или oт Apple Store (oтнася се само за операционни системи iOS). Също така 
можете да сканира и следният QR код:		 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. iOS – Включете Bluetooth на вашият iPhone, влезте в Bluetooth менюто, намерете 
часовника под името “U11” и се свържете към него. След това влезте в 
приложението "Usmart", въведете необходимата първоначална информация и 
отидете на началния екран на приложението. След това изберете „Setting” в долния 
десен край на екрана и натиснете „Binding device”, за да се синхронизира вашият 
смартфон с часовника. След успешното синхронизиране можете да използвате 
всички възможности на приложението "Usmart". 

2. Android - Влезте в приложението "Usmart", въведете необходимата първоначална 
информация и отидете на началния екран на приложението. След това изберете 
„Setting” в долния десен край на екрана и натиснете „Binding device”, за да се 
синхронизира вашият смартфон с часовника. След успешното синхронизиране 
можете да използвате всички възможности на приложението "Usmart". 



Използване на часовника с отделна SIM карта: 

Смарт Часовник SM1217S ви позволява да провеждате разговори и да изпращате / 
получавате SMS съобщения без нужда от свързване със смартфон. За целта трябва 
да махнете капачето от задната част на часовника и да поставите съответната nano 
SIM карта, която искате да използвате. След това трябва да поставите обратно 
капачето и да включите часовника. 

Функции: 

* Провеждане на разговори (Меню DIALER) - Часовникът има вградени 
високоговорител и микрофон, така че може да го използвате като Handsfree, да 
приемате и прекратявате обаждания. 

* Да четете SMS съобщенията на вашият смартфон (Meню МЕSSAGING). 

* Телефонен указател (Meню PHONEBOOK) - Часовникът се синхронизира с вашите 
контакти и може да визуализира техните номера и да ги набирате. 

* Регистър на разговори (Меню CALL LOGS) - Часовникът се синхронизира с вашият 
регистър на разговори и може да визуализира до 30 записа от всяка от следните 
категории: "Пропуснати", "Набрани", "Приети" и "Всички". 

* Meню BT Connection – Показва устройствата, с които се е свързвал часовника. 

* Възможност за задействане на камерата на вашият смартфон от разстояние (Меню 
REMOTE CAMERA). 

* Функция за намиране на смартфон (Мeню FIND DEVICE) - Когато не можете да 
намерите вашият смартфон, използвайте тази функция на часовника, за да 
подадете звуков сигнал към смартфона. 

* Музикален плеър (Meню MEDIA PLAYER) - Часовникът се синхронизира с 
музикалния и видео плеър на вашият смартфон и може да възпроизвежда 
записаните в него песни и клипове. 

* Крачкомер (Меню PEDOMETER) - Taзи функция позволява на смарт часовникът да 
мери изминатите от вас крачки и разстояние и по този начин да си водите статистика 
при тренировки или разходки. Можете да задавате цели като функцията "Pedometer" 
може да работи през цялото време докато часовникът е включен. 

* Sleep Monitor (Meню SLEEP MONITOR) - Тази функция позволява смарт часовникът 
да проследи качеството на съня - времетраене на дълбок сън и времетраене на лек 
сън. 

* Aларма, Калкулатор, Календар, Хронометър, Диктофон. 

* Менюта Преглед на снимки, Файлов Мениджър, Звукови записи, Камера и Видео 
записи са достъпни само ако сте поставили MicroSD карта памет. 

* Настройки (Меню SЕТТINGS) - Сверяване на час и дата, Език, Настройки на екран, 
Ниво на батерия, Фабрични настройки.	

 

При активен начален екран и изобразен часовник имате възможност да сменяте 
стила на часовника като натиснете в центъра на екрана: 



Възможни проблеми и решения: 

1. Часовникът не се включва: 

 - Не натискате бутона за Вкл./Изкл. достатъчно продължително. Необходимо е да 
задържите бутона за около 3 секунди. 

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

2. Зарядът в батерията се изчерпва прекалено бързо: 

- Когато използвате часовника с отделна SIM карта и сигналът не е много силен, е 
нормално батерията да се изтощава по-бързо. 

Спецификации на устройството:	

Размери: 45х42x11 мм 

Екран: 1.54" (3.9 cm) ТFT Touchscreen 240x240 пиксела 

Процесор: МТК2502С 

Камера: 0,3 MP 

Bluetooth версия: 4.0 

2G GSM Честоти: 850/900/1800/1900 MHz 

Мicro SD карта памет: до 16 GB 

Батерия: Li-ion 360 mAh 

Поддържани операционни системи: iOS и Android 

	

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

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/watch/sm1217s.pdf	


