
Смарт гривна и BT слушалки 2 в 1 TWIN BRACE 

 

 
 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Благодарим ви, че закупихте нашите продукти. Това ръководство съдържа указания за 

безопасност и инструкции за експлоатация. Моля, прегледайте внимателно това 

ръководство, преди да работите с устройството 

 

Това е едно страхотно устройство, което разполага с две функции – това е интелигентна 

гривна с вградена Bluetooth слушалка. Twin brace смарт гривна с Bluetooth е преносимо 

измерващо устройство интелигентна гривна със сензори за наблюдение на сърдечния ритъм 

и точно записва целодневно дейности като стъпки, изминато разстояние и изгорени калории. 

  

Продуктите включват:  

1 x Bluetooth слушалка 

1 x каишка за китка 

1 x USB кабел 

1 x ръководство за потребителя 

1 x сертификат 

 

 

Забележка: този часовник няма APP за свързване, така че може да се свърже с телефона чрез 
Bluetooth, за да се наслаждавате на музика и да осъществявате обаждания. Менюто на 
часовника е на английски език.  
 



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:  

 
Материал: ABS 
Дисплей: 2,4 см, TFT цвят 
Функции: брой стъпки, брой калории, изминато разстояние, сърдечен ритъм, анализ на съня, 
аларма. 
Резолюция: 160 х 80 
BT: BT 4.2 
Съвместимост: С Android 4.4/iOS 8.0 и по-нови версии 
Капацитет на батерията: 100-130 мАч 
Зареждане: чрез USB 
Език на приложението: Английски 
Цвят: Черен 
 

Спецификации на слушалката: 

Входящо обаждане: Автоматичен отговор 

Един телефон: едноканален изход 

 

 

Характеристики на интелигентната 

гривна: 

Съвместима с операционни системи iOS и 

Android и всички Bluetooth устройства 

Ниска консумация на енергия, 20-30 дни в 

режим на готовност

Водоустойчивост: IP67 * 

* IP67 означава пълна защита срещу прахови частици и ефект на потапяне във вода между 15 

cm и 1 m 

ЧАСТИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ЧАСОВНИК 
 

  

1 Разглобяем дизайн 

2 Бутон за изваждане на слушалките 

3 Висококачествен приемник за слушалки 

4 Порт за зареждане  

5. Система за следене на сърдечния ритъм 

6. Силикон от клас, подходящ за 

хранителни цели 

7. Метална капса 

8. Мултифункционален сензорен бутон 

9. Бутон за включване на функцията 

Bluetooth и отговаряне на повиквания 

 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Устройството съдържа електрическо оборудване, което може да причини нараняване, ако не 

се използва правилно. Например продължителният контакт може да стане причина за поява 

на кожни алергии при някои потребители. За да намалите дразненето, моля, прочетете 

указанията за безопасност на следващите страници, за да осигурите правилна употреба и 

грижа.  

• Не излагайте устройството на течности, влага, влажност или дъжд по време на 

зареждане; не зареждайте устройството, когато е мокро, тъй като може да се стигне 

до токов удар и нараняване.  

• Поддържайте устройството чисто и сухо. Не използвайте абразивни почистващи 

препарати, за да почиствате устройството.  

• Консултирайте се с вашия лекар преди употреба, ако имате някакви предшестващи 

състояния, които могат да бъдат повлияни от употребата на това устройство.  

• Не го носете твърде стегнато. Ако усещате устройството горещо или топло, или ако 

причинява дразнене на кожата или дискомфорт, моля, преустановете употребата на 

устройството и се консултирайте с вашия лекар.  

• Не излагайте устройството на изключително високи или ниски температури.  

• Не оставяйте устройството  близо до открити пламъци като печки за готвене, свещи 

или камини.  

• Този продукт НЕ е играчка — никога не позволявайте на деца или домашни любимци 

да играят с този продукт. Винаги съхранявайте продукта на място, недостъпно за 

деца. Самите устройства или многото малки части, които съдържат, могат да 

причинят задушаване при поглъщане.  

• Никога не се опитвайте да прилагате сила, не смачквайте, не отваряйте, не 

поправяйте и не разглобявайте това устройство. Това ще анулира гаранцията и може 

да представлява риск за безопасността.  

• Не използвайте устройството в сауна или парна баня.  

• Не поставяйте устройството в контакт с остри предмети, тъй като това може да 

доведе до надраскване и повреди.  

• Изхвърлете това устройство, батерията и опаковката му в съответствие с местните 

разпоредби.  

• Не проверявайте никакви известия или информация на дисплея на устройството по 

време на шофиране или в други ситуации, при които разсейването може да причини 

нараняване или е опасно. Винаги бъдете наясно с обкръжението си, докато 

тренирате. 

• НЕ разглобявайте, НЕ модифицирайте, НЕ преработвайте, НЕ пробивайте и НЕ 

повреждайте устройството или батериите.  

• НЕ изваждайте и НЕ се опитвайте да премахнете батерията, която не може да се 

сменя от потребителя. 

• НЕ излагайте устройството или батериите на огън, експлозия или друга опасност.  

• Ако имате пейсмейкър или друго вътрешно електронно устройство, консултирайте 

се с вашия лекар, преди да използвате монитор за сърдечен ритъм.  



• Оптичният монитор за сърдечен ритъм на китката излъчва зелена светлина и 

понякога мига. Консултирайте се с вашия лекар, ако имате епилепсия или сте 

чувствителни към мигащи светлини.  

• Устройството, аксесоарите, пулсомерът и свързаните с него данни са предназначени 

за използване само за развлекателни цели, а не за медицински цели, и не са 

предназначени за диагностициране, наблюдение, лечение или предотвратяване на 

заболяване или състояние.  

• Показанията за сърдечния ритъм са само за справка и не се поема отговорност за 

последствията от грешни показания. Макар технологията на оптичния пулсомер за 

китка обикновено да осигурява най-добрата приблизителна оценка на сърдечния 

ритъм на потребителя, има присъщи ограничения на технологията, които може да са 

причина някои от показанията на сърдечния ритъм да бъдат неточни при определени 

обстоятелства, включително физическите характеристики на потребителя, годността 

на устройството, както и вида и интензивността на дейността. 

• Устройството за проследяване на активността разчита на сензори, които проследяват 

вашето движение и други показатели. Данните и информацията, предоставени от 

тези устройства, са предназначени да бъдат приблизително точна оценка на вашата 

активност и показатели, но може да не са напълно точни, включително данни за брой 

стъпки, сън, разстояние, сърдечен ритъм и калории.  

• Ако имате екзема, алергии или астма, може да е по-вероятно да изпитате дразнене 

на кожата или алергия от носене на устройството.  

• Независимо дали горните условия се отнасят до Вас или не, ако започнете да 

изпитвате дискомфорт или кожно раздразнение на китката, свалете устройството. 

Ако симптомите продължават повече от 2-3 дни, след като не използвате 

устройството, свържете се с вашия лекар.  

• Ако се потите повече от два часа, докато носите фитнес тракера, не забравяйте да 

почистите и изсушите лентата и китката си, за да избегнете раздразнение на кожата.  

• Продължителното триене и натиск могат да раздразнят кожата, така че давайте 

почивка на китката, като сваляте гривната за един час след продължително носене.  

• Редовно почиствайте китката си и фитнес тракера, особено след изпотяване при 

тренировка или излагане на вещества като сапун или детергент, които могат да се 

прикрепят от вътрешната страна на тракера.  

• Въпреки че фитнес тракерът е водоустойчив, не е добре за кожата ви да носите мокра 

каишка.  

 

 

 

Инструкции за експлоатация 

Описание 

Интелигентната Bluetooth гривна притежава изискан външен вид, красив дизайн и 

мултифункционалност. Тя може да се използва за: слушане на музика / брояч на направени 

стъпки / управление на консумацията на калории / управление на съня / показване на 

времето / напомняне за събития/напомняне за входящо обаждане  



ЗА ФУНКЦИИТЕ:  

Показване на час и дата – главният екран показва часа в 24-часов режим, датата и деня от 

седмицата. Можете също да видите заряда на батерията и дали Bluetooth е включен или 

изключен.  

Брояч на изминати стъпки – проследява ходенето и записва броя на вашите стъпки всеки 

ден. Що се отнася до броенето на стъпките, този фитнес тракер има вграден сензор. Той 

регистрира стъпките при люлеенето на ръката. Понякога данните на устройството може да се 

показват с малко закъснение. Те ще се актуализират, ако ходите непрекъснато по-малко от 10 

стъпки. За да тествате точността на крачкомера, моля, ходете небрежно и без прекъсване до 

100 стъпки или повече. 

Изминато разстояние – точно записва километрите, които изминавате всеки ден, и 

изчислява изминатото пешеходно разстояние.  

Контрол на консумацията на калории – брои калориите, които изразходвате всеки ден, и 

записва броя калории, които изгаряте ежедневно 

Контрол на съня – ако носите гривната по време на сън, благодарение на автоматичното 

наблюдение ще може да знаете качеството на съня си.  

Напомняща аларма - при настройване на напомняща аларма, при нейното включване 

гривната може да вибрира, което няма да притеснява околните. 

Напомняне за входящо обаждане – винаги когато има входящо обаждане, гривната може да 

вибрира.  

1. ВКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО 

При изключено състояние натиснете бутона за включване продължително (5-6 секунди от 

показване на екрана за включване). Освободете бутона и натиснете сензорния бутон два 

пъти подред.  

2. КАК ДА ЗАДАДЕТЕ ФУНКЦИИ 

Общо правило: едно бързо или две бързи натискания на сензорния бутон, за да се появи 

екранът.  

След като екранът светне, всяко натискане на сензорния бутон показва различна функция; 

стъпки, калории, километри, удари в минута, сън, настройки, изключен. Ако искате да 

въведете настройки за часа - трябва да натиснете 6 пъти сензорния бутон, за да видите 

иконата за настройване, след което да задържите няколко секунди сензорния бутон. 

Сега ще можете да видите тези икони: 



 

 

1. време 

2. аларма 

3. изчакване на екрана 

4. нулиране 

5. връщане 

 

 

 

Ако искате да настроите времето – задръжте сензорния бутон няколко секунди. Първо ще 

трябва да зададете годината, после датата и накрая часа. Всяко кратко натискане на 

сензорния бутон ще увеличи стойността, а всяко продължително натискане ще потвърди 

избраната стойност. 

Ако желаете да настроите алармата – задръжте сензорния бутон за няколко секунди върху 

иконата за аларма. Настройте часа, за който искате аларма. Всяко кратко натискане на 

сензорния бутон ще увеличи стойността, а всяко продължително натискане ще потвърди 

избраната стойност. След като зададете часа, трябва да потвърдите алармата с отметка. 

Можете да направите това, като задържите сензорния бутон няколко секунди. Ако искате да 

изключите алармата, премахнете отметката.  

Ако искате да настроите заспиването на екрана - задръжте сензорния бутон за няколко 

секунди върху иконата за заспиване на екрана. При тази настройка можете да изберете след 

колко секунди екранът ще премине в режим на заспиване. Задайте времето за заспиване на 

екрана според вашите предпочитания. Можете да избирате между 2, 4, 5, 6, 7 и 8 секунди. 

Всяко кратко натискане на сензорния бутон ще увеличи стойността, а всяко продължително 

натискане ще потвърди избраната стойност. 

Ако искате да изтриете данните – задръжте сензорния бутон няколко секунди върху иконата 

за рестартиране. Изберете отговор Yes (Да) и задръжте за няколко секунди. Часовникът ще се 

рестартира. Ако промените решението си и не искате да изтриете данните, изберете No (Не), 

натиснете и задръжте сензорния бутон за няколко секунди. 

За да напуснете режима на настройка, изберете иконата за връщане и задръжте сензорния 

бутон за няколко секунди, за да се върнете в главното меню. 

Функция за сърдечен ритъм (можете да използвате тази функция само когато носите 

гривната): с докосване на сензорния бутон изберете иконата за сърдечен ритъм; натиснете 

продължително сензорния бутон и ще започне измерването на сърдечния ритъм, след 

измерването натиснете продължително сензорния бутон и приключете теста.   



Забележка: Уверете се, че гривната стои добре на китката преди употреба. Докоснете 

сензорния бутон, за да отидете в режим на измерване на сърдечен ритъм и изчакайте 10 ~ 20 

секунди, за да измерите сърдечния ритъм.  

Интерфейс за изключване: използвайте сензорния бутон и изберете иконата за изключване. 

Натиснете продължително сензорния бутон, показанията на интерфейса изчезват, след това 

гривната се изключва. Време за изключване (10-15 секунди) 

СВЪРЗВАНЕ  

1.) Включете Bluetooth на устройството. Включвате го, като натиснете бутона Bluetooth 

отстрани на слушалката. Когато Bluetooth е включен, трябва да видите икона  на екрана.  

2.) Уверете се, че Bluetooth на вашия смартфон е включен.  

3) Уверете се, че разстоянието между вашия смартфон и устройството е в рамките на 0,5 

метра. 

4) ''Свържете двете устройства“. Потърсете Bluetooth устройства в настройките на телефона 

— трябва да намерите устройството Y3. След като го намерите — свържете устройството към 

вашия смартфон. 

5) Ако не сте успели да намерите устройството, рестартирайте вашия смартфон и Bluetooth, 

за да го потърсите отново. 

Забележка:  Устройството ще се изключи от вашия смартфон в следния случай: Bluetooth-ът 

на вашия смартфон е изключен или надвишава нормалното разстояние за осъществяване на 

връзка (нормалното разстояние за осъществяване на Bluetooth връзка е в рамките на 10 

метра, като прегради като стени, мебели и т.н. може лесно да го намалят) 

ЗАРЕЖДАНЕ 

Ако използвате гривната продължително, моля, непременно я зареждайте веднъж месечно, 

това може да избегне повреда на батерията; зареждане в рамките на 120 минути е 

приемливо. 

Зареждане с USB: за да заредите устройството, натиснете освобождаващите бутони от 

долната страна на гривната, за да освободите слушалката. Свържете устройството към USB 

кабел и след това свържете кабела към външен източник на захранване (директно към USB 

гнездо или с помощта на захранващ USB адаптер). 

 

ПОДДРЪЖКА 

 

• Ако каишката ви се намокри — например след изпотяване или душ — почистете я и 

я изсушете старателно, преди да я поставите обратно на китката си.  

• Уверете се, че кожата ви е суха, преди да поставите отново каишката. 



• НЕ измивайте фитнес тракера с домакински почистващ препарат. Моля, използвайте 

по-малко пенлив сапун, изплакнете обилно и избършете с парче мека кърпа или 

салфетка. 

 

Този продукт не е медицинско изделие и не е предназначен за диагностициране, лечение 

или предотвратяване на заболявания. Точността на нашите устройства не е предназначена да 

съответства на изискванията за медицински изделия или научни измервателни устройства, а 

е предназначена да ви даде най-добрата налична информация в проследяващо устройство 

за носене 

Инструкции за рециклиране и изхвърляне 

 

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други 

битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотврати възможно увреждане на 

околната среда или човешкото здраве от неконтролирано обезвреждане на 

отпадъци, рециклирайте отговорно, за да се насърчи устойчивото повторно използване на 

материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите 

за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от който е закупен продуктът. 

Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране 

 Производителят декларира, че продуктът отговаря на изискванията на 

приложимите директиви на ЕО. 

 

 

 


