
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ NORTH EDGE ALPHA PRO BLACK С GPS 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Процесор North Edge 

- Екран 1.52" OLED 

- Bluetooth 4.0 

- Акумулятор 580 mAh 

- Водонепроникність 3 

ATM 

- Сумісність з Android  

та IOS

ЯК УВІМКНУТИ ГОДИННИК? Натисніть та утримуйте бічну кнопку 

праворуч – годинник вмикається. ЯК ВИМКНУТИ? Натисніть та 

утримуйте верхню бічну кнопку після запиту натисніть вимкнути 

(Shutdown) – годинник вимкнеться. Також це можна зробити 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 вгору або донизу та виберіть потрібний дизайн. Далі, коротким натисканням 

на дизайн зафіксуйте обрану заставку або ж знайти відповідний розділ у меню годинника 

(Налаштування-Циферблат) . Другий спосіб-через додаток(розглянемо нижче). 

Основне меню відкривається при свайпі ліворуч,  якщо ви знаходитесь у головному 

екрані. Перед Вами відкриються всі пункти меню та функції якими наділений годинник: - ЧСС 

(при натиску відбувається вимір частоти серцевих скорочень, а також відображаються дані по 

цим показникам протягом 24-х годин), - SpO2 (при натиску відбувається вимір рівню кисню в 

крові, а також відображаються дані по цим показникам протягом 24-х годин) ,  - Стрес ( 

годинник вимірює рівень стресу), -Статус навчання, -Здоров’я серця (в даному розділі можна 

включити постійне відстеження серцевих скорочень, АЛЕ зауважте, що термін роботи батареї 

буде скорочений до 2-х днів після ввімкнення), -Будильник ( встановлюються нагадування 

через мобільний додаток), -Повідомлення ( будуть відображені всі смс, що надійшли на 

телефон. Працює лише коли годинник синхронізовано з телефоном), -Компас , - Секундомір, -

Таймер (статус обучения), -Налаштування(включає в себе наступні пункти :1) Циферблат ( в 

даному пункті Ви можете змінити заставку циферблату) ; 2) Яскравість  ( в даному меню Ви 

можете регулювати яскравість дисплею), 3) Про нас ( в даному меню міститься інформація про 

назву моделі, версію прошивки , 4) Скидання до заводських налаштувань.   

Свайп ліворуч - перед Вами відкриється меню, де Ви зможете обрати вид фізичної 

активності : -біг, -їзда на велосипеді, -ходьба, - похід в гори, - баскетбол, - футбол, - бадмінтон, 

-теніс, - аеробіка, - танці, -йога, -скакалка, - присідання, -еліптичний тренажер, - гребний 

тренажер, - плавання. Це стандартний набір програм. Також для Вашої зручності Ви можете 

видалити ті види,які ви не будете використовувати. Для цього достатньо в цьому ж меню 

опуститися в самий низ і натиснути налаштувати. Далі за допомогою хрестика видалити. 

Якщо Ви вмикаєте вправи, що пов‘язані з доланням відстані, такі як ходьба та біг, вони 

використовують GPS.Для того, щоб було відображення координат, здоланої відстані – Ви маєте 

бути підключені до телефону. Щоб розпочати будь-яку вправу – натискаєте на неї, та натискаєте 

Старт. Щоб призупинити виконання вправи – необхідно затиснути праву бічну кнопку – пауза 



автоматично ввімкнеться. Щоб продовжити виконання вправи натискаєте зелений трикутник, 

щоб закінчити червоний квадрат і потім зелену галочку. Всі дані тренування будуть занесені в 

додаток. 

Перебуваючи у головному екрані потягніть сторінку праворуч  і перед Вами відкриється 

меню, що і при свайпі ліворуч, тільки в зворотному порядку. 

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

дисплея вгору– відкриється меню, де будуть відображені кроки, та статистика за 24 години. 

Свайп вгору – відображається кількість спалених калорій, відповідно до поставленої цілі. 

Свайп вгору – відображається кількість часу, проведеного без руху. Свайп вгору -буде 

відображено кількість часу,що Ви провели , виконуючи ефективні вправи. Свайп вгору -  

відображена сукупна інформація по попереднім пунктам:кроки,калорії,і час проведений за 

вправами і без руху.   

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

дисплея донизу – перед Вами відкриється те ж меню,що при свайпі вгору, лише в дзеркальному 

порядку. 
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 Zeroner ( Zeroner health 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 синхронізації з годинником).Далі реєструємося в додатку, вводимо адресу 

електронної 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  надпис пристрій -натискаємо годинник 

(смотреть), пошук відбувається автоматично , з переліку доступних годинників обираємо наш (назву 

годинника можна переглянути  на самому годиннику (в розділі settings-About). Обираємо його, 

дозволяємо створити пару з телефоном та отримувати повідомлення і відбувається синхронізація/ Все, 

годинник підключено до телефону. 

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

аналізованому нами прикладі було взято Iphone з інтерфейсом російською мовою. 

Є три екрани додатку(розділи меню): 

1. Данні – містить інформацію про кількість кроків, калорій, відстані , кількості сну, частоту 

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

2. 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 – вибір вібро для різних 

сповіщень,оновлення пристрою та формат часу браслету. 

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

інформацію. 

Водонепроникність. Захист 3 атм- це захист від бризок , попадання струменів води низького тиску. 

Приймати душ і купатися не рекомендується. 


