
SMART ЧАСОВНИК SPORTEX 

 
 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

 

Уважаеми клиенти, 

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.  
Погрижете се за тялото си като отчитате 24ч изчерпателни данни за него. Конфигуриран е с 

оптичен сензор на китката за измерване на сърдечната честота и за автоматично следене на 
промените в сърдечната честота 24 часа всеки ден. Записва вашия разход на енергия, дава 

оценка на нивата на здравето и съвети как да подобрите физическата си способност по 
научен начин. Часовникът ви предлага възможността да превключвате между 4 различни 
режима, което ви позволява да го приспособите към вашия начин на живот. Можете да 

избирате между програми за бягане, колоездене, бадминтон и катерене. Той помага да сте 
по-ефективни, когато тренирате в зависимост от начина ви на живот 

Това ръководство се отнася до указанията за безопасност и инструкциите за експлоатация. 
Моля, прегледайте внимателно това ръководство, преди да работите с устройството 

 

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА:  

 

1 x Smart часовник Sportex + каишка за китката 

1 x USB зарядно устройство 

1 x Ръководство за употреба 

 

 
 



 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Съвместима система за телефон и BLT версия: 

Android 4.2 и по-нови версии 

IOS 8.0 и по-нови 

BT4.0 

• Отключване: Чрез еднократното докосване 

• Батерия: 150 mAh 
• Захранващ интерфейс: Зареждане с USB  

• Поддържан език на часовника: Английски  

• Поддържан език на приложенията: Английски, японски, турски, испански, немски, 
руски, финландски, арабски, френски, малайски, индонезийски, корейски, 
португалски 

• Съхранение на данни: записаните данни на Smart часовника автоматично се 
нулират всеки ден в 24:00ч. Можете да проверите записаните данни отново от 
приложението. 

• Водоустойчив: IP67* 

* IP67 означава пълна защита срещу прахови частици и водоустойчивост от 15 cм до 

1 м 

 
 Основни функции 

Функции  Поддръжка 

 
Крачкомер 

✓ Да 

Километраж ✓ Да 

Изразходване на калории ✓ Да 

Измерване на сърдечната честота  ✓ Да 
Измерване на кислород в кръвта  ✓ Да 

Измерване на кръвното налягане  ✓ Да 

Отчитане на съня ✓ Да 

Напомняне за липса на активност (когато седите 
дълго) 

✓ Да 

Напомняне със съобщение/сигнал  ✓ Да; QQ съобщение, WeChat, 
Facebook, Тwitter, WhatsApp  

Известие за обаждане ✓ Да 

SMS известия ✓ Да 

Smart будилник ✓ Да 

Интелигентна система против загуба и кражба ✓ Да 

Поставяне на каишка ✓ Да 

Синхронизация на времето ✓ Да 

 

 



ЧАСТИ 

 

1. Многофункционален бутон за 

докосване 

2. Цветен дисплей 

3. Страничен бутон за набиране 

4. Копче за закопчаване на каишката 

5. Отвори за свързване 

6. Сензор за сърдечен ритъм 

7. Каишки за китките 

8. Метален фиксатор/щифт 

9. Кабел за зареждане 

10. USB конектор 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Устройството съдържа части, които при неправилна експлоатация могат да причинят 

наранявания. Например, продължителното носене на устройството, може да причини, 

на някои потребители, алергична реакция на кожата. За да намалите дразненето на 

кожата, моля, запознайте се с указанията за безопасност, които ще намерите на 

следващите страници. Така че да сте сигурни, че използвате устройството правилно.  

• Пазете устройството си от вода, влага или дъжд по време на зареждане, тъй 

като това може да доведе до късо съединение.  

• Пазете устройството чисто и сухо. Не почиствайте вашето устройство с 

препарати.  

• Консултирайте се с вашия лекар преди употреба, ако имате съмнение за 

алергии или възможни реакции от използването на устройството.  



• Не го носете прекалено стегнато. Ако усетите вашето устройство да е топло 

или горещо, или ви причинява дразнене и дискомфорт на кожата, моля, 

прекратете използването му и се консултирайте с вашия лекар.  

• Не излагайте устройството на изключително високи или ниски температури.  

• Не оставяйте устройството близо до открит пламък, като готварски печки, 

свещи или камини.  

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

любимци да играят с него. Винаги съхранявайте продукта на място, 

недостъпно за деца. Устройството или неговите малки части, при поглъщане, 

могат да причинят задушаване.  

• Никога не се опитвайте да мачкате, отваряте, поправяте или разглобявате 

сами това устройство. Това ще анулира гаранцията и може да доведе до 

опасност.  

• Не използвайте устройството в сауна или парна баня.  

• Не поставяйте устройството върху остри предмети, тъй като това може да 

причини драскотини и повреди.  

• Изхвърлете това устройство, батерията му и неговия пакет в съответствие с 

местните законови разпоредби.  

• Не проверявайте никакви известия или каквато и да е информация на дисплея 

на вашето устройство по време на шофиране или в други ситуации, при които 

може да се разсеете и това да доведе до инцидент. Винаги се съобразявайте 

със средата, в която правите вашите упражнения. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИЯТА 

• В никакъв случай не разглобявайте и не нарушавайте цялостта на 

устройството и батерията му.  

• НЕ изваждайте и не се опитвайте да премахнете батерията. Потребителят не 

може да замени сам батерията. 

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

опасност.  

 

ЗДРАВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

• Ако имате пейсмейкър или друго вътрешно електронно устройство, 

консултирайте се с вашия лекар, преди да използвате функцията за 

измерване на пулса.  

• Оптичният уред за измерване на пулс на китката излъчва зелена светлина и 

мига от време на време. Консултирайте се с вашия лекар, ако имате 

епилепсия или сте чувствителни към мигащи светлини.  

• Устройството, аксесоарите, мониторът на сърдечната честота и свързаните с 

тях данни са предназначени да се използват само за развлекателни цели, а не 

за медицински и не трябва да се използват за диагностициране, наблюдение, 

лечение или предотвратяване на заболяване или други състояния.  



• Показанията на сърдечната честота са само за справка и не се поема 

отговорност за последствията от грешни показания. Технологията за 

мониторинг на сърдечната честота на китката обикновено дава реални 

показания за потребителя, но има известни ограничения, които могат да 

доведат до неточни показания при определени обстоятелства. Това зависи от 

физическите характеристики на потребителя, както и от интензивността на 

дейностите, които извършва. 

• Този Smart часовник работи със сензори, които проследяват вашето 

движение и други показатели. Данните и информацията, предоставени от 

тези устройства са ориентировъчни за да проследяват вашата активност, и 

може да не са напълно точни, включително данните за броя стъпки, сън, 

разстояние, сърдечна честота и калории.  

• Ако имате обриви, кожни алергии или астма, има вероятност да изпитате 

дразнене при употреба на устройството.  

• Независимо дали имате описаните по-горе заболявания, ако започнете да 

изпитвате някакъв дискомфорт или дразнене на кожата, свалете 

устройството. Ако симптомите не отшумят до 2-3 дни, свържете се с Вашия 

лекар.  

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

почистите и изсушите лентата и китката си, за да избегнете дразнене на 

кожата.  

• Продължителното носене води до повече триене и възможност за кожно 

раздразнение, така че е препоръчително свалянето за около час след 

продължително използване.  

• Редовно подсушавайте китката и часовника, особено след обилно потене по 

време на тренировки, или след като сте ползвали сапун, тъй като може да 

остане от вътрешната страна на часовника.  

• Smart часовника е водоустойчив, но въпреки това не е добре да се използва 

мокър.  

 

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА 

Моля, уверете се, че устройството е напълно заредено преди първата му употреба. 

ЗАРЕЖДАНЕ: 

1. Сложете буксата за зареждане към часовника. 

 

2. Уверете се, че буксата е добре свързана към него.  

 

3. Свържете кабела за зараждане към съответния 

USB порт.  

 



За да заредите часовника, просто трябва да се уверите че буксата е добре свързана.  

За да се уверите че се зарежда, на екрана ще се визуализира икона на батерия, на 

която може да проследите зареждането. След като изключите зарядното, часовникът 

ще се включи.   

Ако часовникът не се зарежда, уверете се, че буксата е поставена в правилната 

позиция. Може да почистите зоната за зареждане със суха кърпичка и да опитате 

отново. Притеснете хубаво буксата и ако не получите никакви индикации, че се 

зарежда, изчакайте няколко минути. Ако все още няма индикация, че батерията се 

зарежда, свържете се с вашия доставчик за подмяна.  

 

За пълно зареждане на часовника са необходими до 1,5 часа.  

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

Начин на поставяне 

1. Препоръчително е да носите 

часовника зад улнарната 

кост,както е показано на снимка 

(2); 

2. Регулирайте размера на 

каишката чрез отворите, в 

зависимост от големината на 

китката ви; 

3. Сензорът (1) трябва да е максимално плътно към кожата и да не се движи 

свободно.  

 

Включване/изключване 

Когато часовника е в изключено положение на ръката ви, натиснете сензора за 

включване за 3 секунди, за да включите устройството.  

Можете да изключите часовника, като използвате иконата за 

включване/изключване. Когато сте на иконата, задръжте бутона чрез 

докосване за 3 секунди и изчакайте да се изключи.  

 



Изтегляне на мобилно приложение 

 

1. Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението, 

или може да сканирате кода на часовника си.   

 

2. Моля, уверете се, че името на приложението е 

Wearfit, а не WearFit2.0. Ако имате проблем със 

сканирането на кода, можете също да изтеглите 

приложението през Apple Store или Google Play store. 

Връзка с часовника 

• Първо използвайте бутона за да включите устройството.  

• Уверете се, че Bluetooth на телефона ви е включен. Отворете настройките за 

търсене на други Bluetooth устройства и се свържете с Z7 устройство. В левия 

ъгъл на дисплея ще се визуализира иконка на Bluetooth.  

• След това отворите приложението ''Wearfit'' и свържете часовник (z7) с 

приложението.  Ако името на часовника ви не се появи, затворете 

приложението и опитайте отново.  

Свързването за първи път може да отнеме няколко минути, докато приложението 

открие Bluetooth на часовника. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВНИКА 

Когато часовника се свърже успешно с телефона, автоматично ще се синхронизира 

датата и часа от телефона. Приложението ще синхронизира данните за спортна 

дейност, сърдечната честота, данните за мониторинг и т.н.  

Бутони 

Бутон за превключване:  

- Докоснете бутона за кратко, за да превключите между функциите  

- Задръжте по-дълго, за да влезете във функцията, която сте избрали  

- Задръжте продължително, докато сте на главната страница, за да изберете 

режима на екрана 

Страничен бутон за набиране: 

- Натиснете бутона веднъж, за да се върнете назад към основния екран  

- Задръжте по-дълго, за да влезете във функцията за набиране 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ЧАСОВНИКА 



БЕЛЕЖКА: записаните данни на Smart часовника автоматично се нулират всеки ден в 

24:00ч. Можете да проверите записаните данни отново от приложението. 

 

Начален дисплей (Home display): показва час, дата, батерия и т.н.  

Крачкомер (Pedometer): следете броя на стъпките през целия ден на часовника, 

който носите.  

Разстояние (Distance): запишете цялото дневно разстояние, което сте изминали, чрез 

часовника.  

Калории (Calories): вижте изгорените калории през целия ден.  

Спорт (Sports): следете физическата си активност през цялото време докато правите 

упражнения. Няколко модела за измерване на движението - 4 режима на работа, като 

във всеки един може да следите изгорените калориите, към които се стремите.  

 

Монитор на сърдечната честота (Heart rate monitor): автоматично измерва 

сърдечния ритъм, когато превключите на функция за измерване, може да включите 

иконата в приложението и данните ще бъдат записани.  

Кръвно налягане (Blood pressure): автоматично измерва кръвното налягане, когато 

преминете към тази функция, данните отново ще бъдат записани в приложението.  



Кислород в кръвта (Blood oxygen): автоматично отчитайте скоростта на SpO2, когато е 

зададена тази функция, или може да натиснете монитора за измерване на кислород в 

кръвта, данните ще бъдат записани в приложението. 

Опция за търсене (Find): може да намерите лесно часовника си чрез набиране от 

телефона. Натиснете иконата и телефонът ви ще набере.  

Съобщения (Message): може да прочете всички известия и съобщения (включително 

от facebook, whatts up, twiter и други) 

Име на устройството (Device name): z7 / MAC: D1-B9-A4-70-EA-1E 

ДРУГИ ФУНКЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО: 

Интелигентна аларма (Smart alarm): намерете името на часовника в приложението, 

задайте време за аларма, като може да зададете и режим за повторение, натиснете 

край, за да запазите настройките. Часовника ще вибрира, когато времето дойде. 

Отчитане на съня (Sleep monitor): автоматично записва състоянието на вашия сън, 

като анализира и записва в приложението часовете с дълбок и лек сън.  

Напомняне за активност (Sedentary reminder): интелигентният часовник ще ви 

напомни за физическа активност, когато липсва такава, като по този начин ще ви 

позволи да живеете по-активен и здравословен живот. Отворете функцията в 

приложението, задайте интервалите за напомняне и часовника ще вибрира, за да ви 

напомни. 

Напомняне за пиене на течности (Reminder for drinking): задайте в приложението 

време за напомняне и часовника ще вибрира, за да ви подсети. 

Функция против кражба (Anti-lost): активирайте функцията в приложението, 

часовника ще вибрира при кражба или ако изгубите телефона си. 

Уведомяване за съобщение (Message reminder): всеки път, когато получите 

съобщение или известие на телефона, часовника ще вибрира, за да го прочетете 

(SMS, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, WeChat). 

Известие за обаждане (Call reminder): активирайте функцията от приложението и 

всеки път, когато имате входящо повикване, часовника ще вибрира.  

Намерете лесно часовника (Find bracelet): активирайте тази функция, за да може 

лесно да намирате устройството, когато не е на ръката ви.  

Възстановяване на фабричните настройки (Restore factory settings): може лесно да 

възстановите фабричните настройки на часовника. Необходимо е да изберете 

опцията от менюто, натискате бутона за потвърждение и всички настройки ще бъдат 

фабрично възстановени. 



ПОДДРЪЖКА 

• Ако устройството се намокри, например след изпотяване или душ, почистете 

и подсушете добре, преди да го поставите отново на китката си.  

• Бъдете сигурни, че кожата ви е суха, преди да го използвате отново. 

• НЕ почиствайте сензора с никакви препарати. Може да използвате само 

сапун, като го изплакнете внимателно, след което избършете с мека кърпа 

или салфетка. 

 

Това устройство не е предназначено за медицински цели, да диагностицира, лекува 

или предотвратява заболявания. Показанията са предназначени за проследяване на 

дейността и даване на възможно най-добра информация за жизнените показатели. 

Не е създадено с медицинска или научна цел. 

Инструкции за рециклиране и изхвърляне 

Този знак показва, че устройството не трябва да се изхвърля с други битови 

отпадъци в рамките на Европейския Съюз. За да намалите вредите за 

околната среда или човешкото здраве, причинени от неправилното 

изхвърляне на битови отпадъци, може да изхвърлите устройство за рециклиране, 

като по този начин част от материалите може да се използват отново. За да върнете 

използваното устройство за рециклиране, моля, използвайте съответния начин или се 

свържете с търговеца, от където е закупен продуктът. Те могат да се погрижат за 

екологичното рециклиране на продукта. 

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички директиви, 

приложени от Европейската комисия. 

 

 

 

 

 

 

 
ИМЕ НА ПРОДУКТА: SMART ЧАСОВНИК 
SPORTEX 
СТРАНА НА ПРОИЗВОДСТВО: КИТАЙ 
ВНОСИТЕЛ: HS plus d.o.o. 
 

 
 
 

 


