
Кратко ръководство за употреба 

Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за 
бъдеща справка. 

Смарт Часовник 
SМ1119ВР 



Преди първа употреба: 
 
Уверете се, че батерията е напълно заредена. Ако батерията не е заредена, моля включете 
часовника да се зарежда за поне 2 часа.  
 

Зареждане на батерията: 
 
За зареждане на батерията използвайте включеното в комплекта зарядно устройство. 

1. Свържете смарт часовника със зарядното 
устройство. Контактните пинове на зарядното 
устройство трябва да докосват металните 
пластини на гърба на часовника. 

2. Включете зарядното устройство в USB порт на 
компютър или в USB порт на адаптер за ел. 
мрежа (не е включен в комплекта), за да 
започне зареждането. 

Сваляне и инсталиране на приложение АРР: 

Сдвояване на часовника със смартфон чрез “FitCloudPro" APP: 
 
След като сте свалили приложението "FitCloudPro", включете Bluetooth на Вашия смартфон и 
стартирайте приложението.  
Направете първоначална регистрация, въведете вашите данни и от началния екран на 
приложението изберете меню Ме и после +Аdd Peripheral Now. За да намерите часовника, 
натиснете върху Search Now. Ще се зареди списък с налични Bluetooth устройства. Часовника е 
под името “А380-F67”.  Изберете го и сдвояването ще се осъществи. 

 
Начин на работа с гривната: 

 
1. Изглед на продукта и описание на бутоните:  

 

Сканирайте следния QR код или намерете и инсталирайте приложението "FitCloudPro" от 
Apple Store или Google Play (Android над 5.1 и iOS над 8.4)  



• Бутон-1:  
1. Продължително натискане за 3 сек. Включва или Изключва часовника. 
2. Кратко натискане: 
- Включва или Изключва екрана; 
- Връща към начален екран, когато се намирате в някое от под-менютата. 
 
• Сензорен екран: 
1. Продължително натискане: 
- Когато часовника е с неактивен екран, натиснете продължително върху екрана, за да го 

включите; 
- Когато часовника е в начален екран, натиснете продължително върху екрана, за да влезете в 

меню за избор на стил на начален екран. 
2.    Кратко натискане и слайдване – навигирате измежду различните менюта на часовника. 
 

2. Функции: 
> Смяна на стила на изобразяване на главния екран (часовник): 
Натиснете и задръжте за 3 сек. сензорния бутон когато сте на главния екран, за да изберете един 
от 6-те стила на изобразяване на главния екран (часовник). 

> Крачкомер, Изминато разстояние и 
Изгорени калории: 
Носейки часовника, той отчита автоматично 
брой направени крачки, изминато 
разстояние и изразходвани калории. Тази 
информация се обобщава на един екран. 

Мониторинг на съня: 
Часовника обобщава данни за 
продължителността и качеството на съня, 
като отчита обхвата и честотата на движения 
на китката по време на сън. 

> Измерване на Пулс, Кръвно налягане, Концентрация на кислород в кръвта: 
При използване на тези функции оптичният сензор на задната страна на часовника започва да свети в 
мигаща зелена светлина. За да бъде измерването възможно най-точно, поставете часовника на ръката 
стегнато. Уверете се, че сензорът не е замърсен. Цветът на кожата, окосмяване, наличие на белези и 
татуировки може да повлияе върху резултатите. При измерване на кръвно налягане направете 3 
последователни измервания през 2 минути и вземете под внимание осреднената стойност от трите 
измервания. Смарт часовника измерва пулса динамично, което означава, че е нормално да има 
разлики в резултатите, в зависимост от текущото Ви състояние. 



Бележка: Измерването на пулс и кръвно налягане може да служи само като справка. Смарт 
часовника не е медицински уред и не е еквивалент на уред за измерване на кръвно налягане 
или пулсоксиметър. 

> Известия (Нотификации): 
Показват се нотификации от различни приложения, като SMS, Facebook, Skype и др. През смарт 
приложението FitCloudPro можете да настроите от кои приложения искате да получавате 
нотификации. 

Допълнителни функции: 
Търсене на смартфон, Хронометър, Настройка на яркост на дисплея, QR код за изтегляне на 
приложението, Изключване на гривната. 

> Режим Sports: 
Смарт часовника предлага избор от различни режими на тренировка – ходене, бягане, 
колоездене, катерене, плуване. Когато сте на екран Sports и изберете съответната тренировка, 
натиснете върху екрана, за да я активирате.  

Дисплей: 1.3” (3.3 см.) TFT цветен дисплей 
Дисплей резолюция: 240×240 px 

Bluetooth: V5.0 

Батерия: 170 mAh 

Издръжливост на батерията: 5-7 дни 
Време за зареждане: 2 часа 

Влагоустойчивост: IP67 

Сензори: STK8321, HR: HX3313 

Съвместимост: Android (след V5.1), iOS (след V8.4) 

Размери: 45 x 54 x 12 мм 

Тегло: 55 гр. 

Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да намерите на 
следния адрес: https://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/smart/sm1119bp.pdf 


