
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ SMART BRACLET GOLD 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Процесор Nordic NRF 

52832 

- Екран 1.45 inch 

172*320 

- Акумулятор до 200 

mAh 

- Водонепроникність 

IP67 

- Сумісність з Android 

5.0 та вище 

- Сумісність з IOS 10.0  

та вище 

ЯК УВІМКНУТИ ГОДИННИК? Натисніть та утримуйте бічну кнопку 

справа – годинник вмикається. ЯК ВИМКНУТИ? Так само, або в 

меню годинника – розглянемо нижче. ЯК ВИСТАВИТИ ЧАС? Ці показники виставляються автоматично 

після підключення годинника до телефону. ЯК ЗМІНИТИ МОВУ ІНТЕРФЕЙСУ ГОДИННИКА? Після 

підключення годинника до телефону годинник автоматично перемикається на мову, встановлену в 

телефоні.  

ОГЛЯД МЕНЮ ГОДИННИКА 

Головний екран. Відображається час та дата. Примітка: у годиннику є кілька варіантів дизайну 

головного екрану, де окрім дати відображаються: рівень заряду, пройдена відстань, кількість 

пройдених кроків, пульс.  Як вибрати дизайн головного екрану? Перебуваючи в цьому режимі, 

натисніть на центр дисплея та утримуйте палець-заставка зменшиться в розмірі, після цього 

потягніть сторінку вліво або вправо та виберіть потрібний дизайн. Далі, коротким натисканням 

на дизайн зафіксуйте обрану заставку. Другий спосіб-через додаток(розглянемо нижче). 

Перебуваючи у головному екрані потягніть сторінку ліворуч, щоб відкрити наступні 

пункти меню. -Крокомір – інформація про кількість пройдених кроків, відстані та спалених 

калорій (та динаміка цих показників). Свайп ліворуч і – Пульсометр – вимірює частоту серцевих 

скорочень (має історію показників). Свайп ліворуч і – Погода -відображається прогноз погоди 

(активно лише при підключенні годинника до телефону). Свайп ліворуч і – Музичний плеєр- 

надає можливість перемикати треки, а також регулювати гучність( функція активна лише при 

підключенні годинника до телефону). Свайп ліворуч і – Повідомлення – відображаються всі 

повідомлення, що надійшли на телефон (функція активна лише коли годинник підключений до 

телефону). 

Перебуваючи в головному екрані (де відображається час та дата)- потягніть сторінку 

дисплея вправо – відкриється меню таке ж, як і при свайпі сторінки ліворуч, лише в 

зворотньому порядку : - Повідомлення, - Музичний плеєр, - Погода, -Пульсометр, - Крокомір. 

Перебуваючи в головному екрані (де відображається час та дата)- потягніть сторінку 

дисплея вниз – відкриється меню: іконка яка показує чи підключений годинник до смартфона; 

ліхтар; режим не турбувати; індикатор яскравості дисплея (ви можете за допомогою натиску на 

іконку можна регулювати яскравість);вимкнути годинник ;налаштування (тут можна 1.Тему ( 

відображення іконок), 2. Мову годинника, 3. Знайти пристрій, 4. Обрати формат дати, 5. 

Завантажити додаток (QR-код) , 6. Обрати інтенсивність вібрації годинника, 7. Повернути 

годинник до заводських налаштувань, 8.Дізнатися інформацію про годинник). 

Перебуваючи в головному екрані (де відображається час та дата)- потягніть сторінку 

дисплея вгору – відкриється головне меню, де будуть об’єднанні всі функції, якими наділений 

годинник: крокомір, розумний сон, спортивні режими (біг, прогулянка,піший туризм, 

бадмінтон, стрибки на скакалці, вправи, йога, аеробіка, велотренажер, Еліптичний тренажер,  



тренажер для греблі, свінг), спортивний рекорд, серцевий ритм, артеріальний тиск, рівень 

кисню в крові, повідомлення, секундомір, віддалене керування камерою, музичний плеєр, гра, 

калькулятор, вправи на дихання, будильник, таймер, налаштування, погода. 

Важливо! Всі смарт годинники підключаються через додаток, через пошук пристрою. 

Якщо в пошуку нового пристрою годинник не відображається, потрібно надати йому всі 

дозволи в налаштуваннях смартфону -> Додатки -> відкриється список всіх програм, потрібно 

знайти программу від годинника в цьому списку та відкрити її -> пункт меню "Дозволи / 

Разрешения" та надати всі дозволи які є. Потім вимкнути Bluetooth на телефоні і повернутися в 

программу від годинника та натиснути додати пристрій. Додаток запитає дозвіл на роботу з 

Bluetooth та геодані.  Якщо годинник "періодично" відключається від телефону, в 

налаштуваннях смартфону пункт меню батарея -> фонові режими -> в списку всіх програм також 

знайти додаток від годинника та дозволити працювати в фоновому режимі та не закривати 

додаток від смартфону. 

ЯКА ПРОГРАМА ПОТРІБНА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ТЕЛЕФОН? 

Додаток має назву QWatch Pro, є для  Android I IOS 

 

                        

Після встановлення програма відкривається на початковій сторінці де додаток робить запит на 

доступ до Bluetooth, до сповіщень, до інформації в телефоні та данних геолокації. (бажано надати 

доступ для більш коректної синхронізаціїї з годинником).Далі реєструємося в додатку, вводимо адресу 

електроної пошти та пароль ( для того, щоб в вашому аккаунті зберігалися всі дані). Натискаємо далі і 

обираємо одиниці виміру ,стать ,зріст, дату народження, вагу, та ціль з кроків. Після того як Ви ввели 

всі дані – підключаємо пристрій – для цього натискаємо на зображення годинника(браслет) -

натискаємо додати, з переліку доступних годинників обираємо наш (назву годинника можна 

переглянути  на самому годиннику. Обираємо його і відбувається синхронізація. 

Мова додатку встановлюється автоматично до мови,що є основною на вашому телефоні.У 

аналізованому нами прикладі було взято Iphone з інтерфейсом російською мовою. 

Є чотири екрани додатку(розділи меню): 

1. Здоров‘я – містить інформацію про кількість кроків, калорій, відстані , кількості сну, частоту 

серцевих скорочень, кров’яний тиск,та інформацію про фізичні вправи. 



2. Вправи – відображається біг на свіжому повітрі, ходьба, їзда на велосипеді та GPS 

координати пройденої дистанції . 

3. Пристрій – тут Ви можете переглянути інформацію про рівень заряду годинника, відключити 

його, змінити заставку, налаштувати повідомлення про вхідні повідомлення та дзвінки . 

Також в даному меню можна поставити нагадування будильника, повідомлення про 

низький рівень активності, нагадування про прийняття ліків, можна зробити селфі 

віддалено. В цьому меню також є додаткові налаштування – знайти пристрій, відновити 

заводські налаштування, , оновлення пристрою та формат часу браслету. 

4. Профіль – тут вказана інформація про користувача годинника. Ви можете змінювати дану 

інформацію. 

Водонепроникність. Захист ІР67- це захист від пилу, бризок , попадання струменів води низького 

тиску. Приймати душ і купатися не рекомендується. 


