
Смарт Часовник SM1215S 

 

Кратко ръководство за употреба 

Предпазни мерки: 

- Не използвайте и не съхранявайте часовника в прашни, горещи или студени помещения 

- Не изпускайте и не удряйте часовника - това може да доведе до неговото счупване 

- Не разглобявайте часовника - това може да доведе до отпадане на гаранцията му 

- Винаги изключвайте часовника в самолет и следвайте инструкциите за безопасност 

- Не си играйте с часовника по време на шофиране - винаги бъдете концентрирани върху 

пътната обстановка 

 

Изглед на продукта: 

 

 

 



Поставяне на SIM карта и MicroSD карта памет: 

1) Хванете часовника с дисплея надолу, махнете внимателно задното капаче и след това 

батерията съответно. 

 

2) За поставяне на SIM карта: Отворете капачето на слота за SIM карта, поставете SIM 

картата в слота с металната си част надолу и затворете обратно капачето на слота. 

ВАЖНО: Моля използвайте само Micro SIM карти. 

3) За поставяне на МicroSD карта памет: Плъзнете МicroSD картата памет в съответния 

слот с металната си част надолу. 

 

Основни начини за работа с часовника: 

1) Зареждане 

Използвайте включения в комплекта MicroUSB кабел, за да включите часовника в 5V USB 

порт (лаптоп, компютър, захранващ адаптер и др.) и да заредите батерията. 

2) Включване и Изключване 

Натиснете продължително бутона отстрани на часовника (HOME бутон), за да включите 

или изключите часовника.  

3) Включване и Изключване на екрана на часовника 

При начален екран или при режим часовник натиснете HOME бутона веднъж, за да 

изключите екрана. 

Когато часовника е в други подменюта натиснете HOME бутона два пъти, за да изключите 

екрана. 

Когато часовника е с изключен екран, натиснете HOME бутона веднъж, за да включите 

екрана. 

4) Плъзгане Наляво / Надясно 

В повечето менюта и подменюта можете да плъзнете наляво, за да отидете на следващо 

подменю или да плъзнете надясно, за да се върнете към предишно подменю. 

 

 



5) Режим Часовник 

След като включите екрана, винаги по подразбиране се визуализира режим часовник. 

Натиснете върху екрана, за да смените различните видове стилове на часовник. 

Плъзнете върху екрана, за да отидете на Начален екран. 

6) Начален екран 

В началния екран можете да видите информация за час и дата и да изберете някое от 

менютата Dialer (Набиране), Contacts (Указател), Меnu (Меню) или Тооls (Инструменти). 

Когато се намирате в някое подменю, натиснете HOME бутона, за да се върнете към 

Начален екран. 

 

Основни функции и менюта: 

1) Dialer (Набиране) 

Toва меню ви позволява да набирате телефонни номера директно от екрана на 

часовника или да набирате телефонни номера, съхранени в паметта на SIM картата или 

съхранени в телефонния указател на синхронизирания с часовника смартфон (Bluetooth). 

2) Меssaging (Съобщения) 

Натиснете върху иконата Съобщения (Messaging), за да влезете в менютo и там можете 

да проверявате вашите Входящи (Inbox), Изходящи (Оutbox, Sent Messages) или да 

пишете нови SMS съобщения (Write Message). В подменю SMS settings можете да 

настроите определи настройки на SMS съобщенията. За да използвате функция 

Messaging (Съобщения) е необходимо да има поставена SIM карта. 

3) Phonebook (Teл. указател) 

Това меню ви дава достъп до телефонните номера, съхранени в паметта на SIM картата 

или съхранени в телефонния указател на синхронизирания с часовника смартфон 

(Bluetooth). 

4) Call Logs (Регистри) 

Натиснете тази икона, за да проверите вашите Пропуснати (Missed), Набрани (Dialled), 

Получени (Received) или Всички (Аll) повиквания. 

5), 6) Remote notifier & Remote capture 

Необходимо е да инсталирате приложение BT Notifier на свързаният смартфон, за да 

може да използвате тези функции. 

7) File Manager (Файлов мениджър) 

В това меню можете да управлявате запаметените на паметта на часовника файлове, 

както и запаметените на MicroSD картата памет файлове. Вградената памет на часовника 

е само 20 KB, затова е препоръчително да поставите допълнителна MicroSD карта памет 

(не е включена в комплекта). 

8) Image Viewer (Галерия) 

Натиснете върху дадена снимка, за да я изведете на цял екран. Плъзнете наляво или 

надясно за смяна на снимките. Натиснете Options за настройки. 



9) Settings (Настройки) 

Настройките включват: Настройки на телефона (Час и дата, Език, Език на въвеждане, 

Настройки на движение, Екран, Самолетен режим и др.), Настройки на нотификации 

(Съобщения, Сваляния), Настройки на разговор, Свързване, Мрежови настройки, 

Настройки на сигурност и Фабрични настройки. 

 

10) Calendar (Календар) 

Натиснете върху иконата, за да видите календара. Плъзнете надясно за изход. 

11) Alarm (Аларма) 

Moжете да зададете няколко аларми. Натиснете върху часа, за да Вкл./Изкл. дадена 

аларма, да зададете часа на алармата, повтаряемост и тон на алрмата. 

12) Calculator (Калкулатор) 

Поддържа Събиране, Изваждане, Умножение и Деление. 

13) Sound recorder (Запис на звук) 

Необходимо е да поставите MicroSD карта памет (не е включена в комплекта), за да 

използвате тази функция. 

14) Bluetooth 

Натиснете тази икона, за да свържете смартфон с часовника чрез Bluetooth. Така след 

това ще можете да извършвате определени операции от смартфона на часовника, 

например да провеждате разговори, да изпращате или четете SMS съобщения, да 

слушате музика, да имате достъп до вашият Указател и т.н. 

- Power - Вкл. (ON) или Изкл. (OFF) на Bluetooth;                                                                                                      

- Visibility - Задайте тази опция на Вкл. (ОN), за да може часовника да бъде видим за 

търсещите го Bluetooth устройства (смартфони, таблети);                                                       

- Search new device - От тази опция можете да търсите други Bluetooth устройства 

(смартфони, таблети);                                                                                                                     

- Мy name - Задайте името на часовника, както ще се показва на търсещите го Bluetooth 

устройства.          

15) (Camera) Камера 

След като натиснете тази икона ще се стартира камерата на часовника, която се намира 

отдясно на корпуса му. Натиснете опции (+) и (-), за да приближите или отдалечите 

образа. Натиснете иконата с фотоапарата, за да направите снимка. Натиснете Options за 

смяна към снимане на видео (за видео е задължително да има поставена MicroSD карта 

памет) и за настройка на други опции на камерата.      

 



16) Audio Player (Аудио плеър) 

При свързан с часовника смартфон/таблет, можете да възпроизвеждате запаметената на 

тях музика директно на часовника посредством този Аудио плеър. Можете да 

възпроизвеждате и запаметена в MicroSD картата памет музика.    

 

17) Browser (Браузър) 

Необходимо е да поставите SIM карта, за да може да използвате браузъра. 

Възможността и скоростта на интернет връзката зависят от 2G мрежата на SIM картата и 

допълнителни такси е възможно да възникнат. 

18) Profiles (Профили) 

Възможни профили: General, Silent, Meeting, Outdoor. Натиснете два пъти върху 

съответния профил, за да го активирате или натиснете Options, за да влезете в 

настройките на профилите. 

19) Pedometer (Крачкомер) 

Натиснете Start, за да стартирате крачкомера. Можете да натиснете Pause или Reset при 

необходимост. Плъзнете наляво, за да видите детайлна информация. 

 

20) Sleep Monitor (Проследяване на съня) 

Натиснете Start, за да стартирате таймер. Можете да натиснете Pause или Reset при 

необходимост. След като се събудите ще можете да видите качеството на съня (Sleep 

Quality). 

21) Sedentary reminder (Напомняне за движение) 

Ако включите тази функция, трябва да зададете Време на напомняне (минути) и Тон на 

напомняне. След това натиснете Save и часовника ще ви напомня да се движите в 

зависимост от времето на напомняне, което сте задали. 

22) Quick Response (QR код за сваляне на приложение BT Notifier) 

Използвайте вашият смартфон, за да сканирате QR кода и да свалите и инсталирате 

приложението BT Notifier. Също така можете да намерите това приложение и на следният 

интернет адрес: www.myuwatch.com/smart_Watch.apk 

23) Looking Watch 

Необходимо е да свържете часовника със смартфон/таблет по Bluetooth, за да може да 

използвате тази функция. 

 



24) Themes (Теми) 

Натиснете върху съответната тема, за да я активирате. 

25) Video Player (Видео плеър) 

В това меню можете да гледате видео файлове, съхранени на МicroSD картата памет. 

 

Въпроси и Отговори: 

- Въпрос: Защо часовника не може да се включи? 

Отговор: Най-вероятната причина е, че батерията е изтощена. Използвайте включения в 

комплекта MicroUSB кабел, за да включите часовника в 5V USB порт (лаптоп, компютър, 

захранващ адаптер и др.) и да заредите батерията. 

- Въпрос: Защо някои икони от главното меню не работят? 

Отговор: За някои икони е необходимо да има поставена SIM карта, като например 

Browser и Local Dialer. За други икони е необходимо да има поставена MicroSD карта 

памет, като например Video Recorder. 

- Въпрос: Защо часовника не може да получава нотификации от свързаният към него 

iPhone? 

Oтговор: При връзка на часовника с iPhone, възможностите за синхронизация са силно 

ограничени и само някои от функциите работят. 

- Въпрос: Как да възстановя фабричните настройки на часовника? 

Отговор: Отидете на икона Settings, изберете Restore settings, въведете парола 1122 и 

потвърдете с ОК и след това YES. 

 

Копие от декларацията за съответствие на производителя може да 

откриете на: www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/smart/watch3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


