
Смарт Часовник SM1515RS 

 

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 

Поставяне на SIM карта и MicroSD карта памет: 

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

батерията. 

 

 

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. 



Изглед на продукта: 

 

Основни начини за работа с часовника: 

1) Зареждане 

Използвайте включения в комплекта USB кабел с магнитен накрайник, 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 (Бутон On/Off), за да включите 

или изключите часовника.  

3) Включване и Изключване на екрана на часовника 

При начален екран или при режим часовник натиснете бутон On/Off веднъж, за да 

изключите екрана. 

Когато часовникът е в други подменюта натиснете бутон On/Off два пъти, за да изключите 

екрана. 

Когато часовникът е с изключен екран, натиснете бутон On/Off 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 и задръжте за 3 секунди върху екрана, за да смените стила на часовника. 

Потвърдете Вашия избор с натискане на „OK“. 

За да отиде на началаен екран, плъзнете върху екрана в произволна посока. 

 

6) Начален екран 

Бутон On/Off 

Бутон Home 



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

менютата Dialer (Набиране), Phonebook (Указател), Messages (Съобщения) или Settings 

(Настройки). 

Когато се намирате в някое подменю, натиснете бутон Home, за да се върнете към 

Начален екран. Бутонът Home е разположен в долната част на дисплея и е означен със 

символ “    „ 

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) Меssages (Съобщения) 

Натиснете върху икона Съобщения (Messages), за да влезете в менютo. От тук можете да 

изберете една от следните опции: 

Ново текстово съобщение (New Message); Входящи съобщения (Inbox); Чернови на 

текстови съобщения (Drafts); Съобщения подготвени за изпращане (Outbox); Изпратени 

съобщения (Sent Messages); Изтриване на съобщения (Delete messages) – от това 

подменю можете да избирате, кои съобщения искатае да изтриете. 

За да използвате функция Меssages (Съобщения) е необходимо да поставите SIM карта 

в часовника. 

3) Phonebook (Телефонен 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) Settings (Настройки) 

 

BT Settings (Настройки на Bluetooth) – вкл./изкл. на Bluetooth връзката. Избор, дали 

часовникът да е видим за други устройства  с Bluetooth. 

Clock (Настройки на дата и час) – Избор на тема за часовника; Синхронизиране на дата и 

час автоматично или ръчно въвеждане на данните; Избор на формат за времето – 12 

часов или 24 часов режим. 

Sound (Настройка на тоновете за известия и входящи повиквания) 

Volume (Настройка на силата на звука) – можете да избирате различни нива на звука за 

мултимедия, известия за входящи повиквания и нотификации. 



Display (Настройки на дисплея) – Избор на изглед за основното меню (стандартен с 4 

икони или с 1 икона); Настройка на яркостта на дисплея; Настройка на интервал от време, 

след който дисплеят автоматично да се изключва. 

Motion (Движение) – Опция дисплеят да се включва, чрез движение на ръката 

(Вкл./Изкл.); Опция да се придвижвате в основното меню, чрез движение на ръката 

(Вкл./Изкл.); Опция да отговаряте на входящи повиквания, чрез движение на ръката 

(Вкл./Изкл.) 

Възможност за активиране на режим Полет (Flight Mode), Опция за връщане на часовника 

към фабрични настройки (Reset) и др. 

5) Call Logs (Регистри) 

Това подменю Ви позволява да проверите регистъра на обаждания, както локално на 

часовника, така и на синхорнизирания с часовника смартфон (Bluetooth). 

6) Audio player (Аудио плеър) 

Позволява възпроизвеждането на аудио файлове, които са записани на синхронизирания 

с часовника смартфон (Bluetooth) или са записани на Micro SD карта, която е поставена в 

часовника. 

7.) Clock (Часовник) – Избор на тема за часовника; Синхронизиране на дата и час 

автоматично или ръчно въвеждане на данните; Избор на формат за времето – 12 часов 

или 24 часов режим. 

8.) BT Camera (Управление на камерата, чрез Bluetooth)  - С тази функция можете да 

управлявате камерата на Вашия смартфон от разстояние. 

* За да използвате функцията трябва предварително да инсталирате съвместимото 

с оперцаионната система на Вашия смартфон приложение. Вижте т. 15 

9) Notification (Известия) 

Показва списък от известия, които сте получили от инсталираните на смартфона Ви 

апликации, които са синхронизирани с часовника. Можете да изберете за кои апликации 

да получавате известия. 

* За да използвате функцията трябва предварително да инсталирате съвместимото 

с оперцаионната система на Вашия смартфон приложение. Вижте т. 15 

10) Calendar (Календар) 

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

11) Stopwatch (Хронометър) 

12) BT (Сдвояване, чрез Bluetooth) 

Показва всички налични смарт устройства с Bluetooth. Използвайте тази опция за бързо 

сдвояване на часовника с Вашия смартфон. 

13) Voice Memos (Запис на звук) 

Използвайте тази функция за запис на аудио, чрез часовника. Чрез подменюто имате 

достъп до списък с всички направени записи. Можете да прослушвате записите, да ги 

преименувате, да ги изтривате или да ги добавяте към текущ запис. Часовникът записва 

аудио във формат .amr 



14) Calculator (Калкулатор) 

Поддържа Събиране, Изваждане, Умножение и Деление. 

15) App (Приложение за смартфон) 

С натискане на този бутон на дисплея на часовника ще се визуализира QR код. 

Сканирайте QR кода с Вашия смартфон, за да изтеглите съвместимото с операционната 

система на Вашето устройство приложение. За да изтеглите приложението за смартфон 

можете да използвате и следния линк: http://c3.cli.im/BdF06M 

16) Theme (Избор на тема) 

Можете да изберете от 5 предварително дефинирани теми за фон на основното меню на 

часовника. За да смените темата, натиснете върху една от опциите в менюто.          

17) File manager (Файлов мениджър) 

Чрез тази функция можете да управлявате файловете съхранявани в паметта на 

часовника, както и записаните файлове на поставена в часовника MicroSD карта памет. 

18) Sedentary (Напомняне за движение) 

Ако активирате тази функция, часовникът ще Ви напомня да се движите през определен 

интервал от време. Изберете един от посочените интервали в минути. 

19) Sleep Monitor (Проследяване на съня) 

Тази функция позволява да проследявате качеството на съня. Часовникът отчита 

времето в което е в покой и в зависимост от това изписва съобщение за качеството на 

съня. Отделните записи се съхраняват в история, която можете да преглеждате от 

подменюто на функцията. 

20) Pedometer (Крачкомер) 

 

За да стартирате функцията натиснете бутон Start. За да спрете отчитането натиснете 

бутон Stop. Освен брой, крачки и изминато разстояние функцията показва и изразходвани 

kcal. От бутон Options (Опции) имате достъп до подменю, в което можете да проследите 

историята на всички измервания (History), да зададете цел, която искате да постигнете 

(Goal), както и да въведете Вашия ръст (Height) и тегло (Weight), в зависимост от които 

часовникът показва прогнозното кличество изразходвани kcal. 

21) Alarm (Аларма) 

Можете да задавате няколко на брой аларми. За да създадете нова, натиснете върху 

бутон   +  . Ще се отвори подменю от което можете да настроите час на аларамта (Time); 

Повторение (Repeat) – еднократно (Once), ежедневно (Everyday), в определени дни от 

седмицата (Custom); Сигнал на алармата; Вид на известяването – само със звук (Ring 

only), само с вибрация (Vib. only), със звук и вибрация (Vib. And ring). Веднъж създадена 



алармата може да се деактивира или изтрива. За да изтриете създадена аларма, 

натиснете и задръжте върху екрана. Придвижването между създадените аларами става, 

чрез плъзгане нагоре/надолу. 

22) Find device (Откриване на сдвоено устройство) 

Тази функция ще Ви улесни в откриването на местоположението на сдвоеното с 

часовника смарт устройство. При натискане на бутон Start Вашето смарт устройство ще 

започне да издава звуков сигнал. 

* За да използвате функцията трябва предварително да инсталирате съвместимото 

с оперцаионната система на Вашия смартфон приложение. Вижте т. 15 

23) WeChat и QQ 

Това са допълнителни приложения за комуникация, които могат да се използват само при 

поставена SIM карта с достъп до интернет, както и при поставена MicroSD карта памет. 

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

Възможно е да възникнат допълнителни такси в зависимост от Вашия план за мобилен 

интернет. 

 24) Browser (Браузър) 

За да използвате браузъра е необходимо е да поставите SIM карта и MicroSD карта 

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

картата. Възможно е да възникнат допълнителни такси в зависимост от Вашия план за 

мобилен интернет. 

25) Video player (Видео плеър) 

Позволява Ви да преглеждате видео клипове от поставена в часовника MicroSD карта 

памет. 

Въпроси и Отговори: 

- Въпрос: Защо часовникът не може да се включи? 

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

комплекта USB 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 приложения е необходимо да има поставена SIM карта и/или Micro SD 

карта памет. За други приложения е необходимо да сте инсталирали съвместимото с 

операционната система на Вашето устройство приложение. 

- Въпрос: Как да възстановя фабричните настройки на часовника? 

Отговор: Отидете на икона Settings, изберете подменю Reset и в новия диалогов 

прозорец потвърдете с Reset. 

Копие от декларацията за съответствие на производителя може да 

откриете на: 

http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/smart/sm1515rs.pdf 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


