
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ SMART BAVARO BLACK  

Комплектація: 

 Годинник. 

 Зарядний пристрій з металевими кінцями. 

 Інструкція на українскій та міжнародній мові. 

 Оригінальна коробка. 

Огляд годинника та функцій: 

 Головний інтерфейс – показує час, крокомір, заряд батареї, пульс. Також види годинника можливо змінювати 

натиснувши на екран, відкриються чотири види циферблату, оберіть необхідний та натисніть легким дотиком 

на екран. 

 Дзвінки (працює тільки з додатком) – можливість робити та приймати дзвінки, а також є телефонний 

підручник. 

 Показник статусу Bluetooth. 

 Крокомір – показує кількість пройдених шагів, потрачених калорій та дистанції, а також максимальну швидкість 

в хвилинах. 

 Режим сну (працює тільки з додатком) – показує якість сну. 

 Пульсомір – показує частоту сердечних скорочень. Для запуску, натисніть на екран годинника, почнеться 

вимірювання, почекайте 30 сек. Також будуть данні за неділю, максимальні і мінімальні дані. 

 Тиск - для запуску, натисніть на екран годинника, почнеться вимірювання, почекайте 30 сек. Також будуть 

данні за неділю, максимальні і мінімальні дані. 

 Кисень в крові – показує в відсотковому співвідношенні рівень кисню. Для запуску, натисніть на екран 

годинника, почнеться вимірювання, почекайте 30 сек. Також будуть данні за неділю, максимальні і мінімальні 

дані. 

 Погода (працює тільки з додатком). 

 Яскравість екрану. 

 Секундомір. 

 Дихальна вправа – допомогає заспокоїтись та розслабитись. Для цього за допомогою легких вправ (дивись на 

екран годинника), ви зможете за хвилину наповнити киснем організм. 

 Кіно – за допомогою цієї функції можливо вкл./викл. вібро відгук. 

 Плеєр (працює тільки з додатком) – надає можливість курувати віддалено плеєром смартфону. 

 Ліхтарик. 

 Спорт – тут будуть знаходитись такі режими як, ходьба, біг, велосипед, скакалка, бадмінтон, баскетбол, футбол. 

В кожному з режимів будуть відображатись данні часу, пульсу, калорій та кроків. 

 Таймер. 

 Сканер QR code на додаток. 

 Камера (працює тільки з додатком) – віддалене управління камерою смартфону. 

 Будильник. 

 Налаштування (яскравість екрану, приймати дзвінки вкл./викл., скинути дзвінок, авто поворот рукою,не 

турбувати,кіно,вибір циферблату, скидання на лаштунків, виключення, QR code, інформація). 

 Виключення годинника. 

Робота з додатком. 

Скачуємо додаток ‘’Da Fit’’, в додатку натискаємо всі підтвердження, обов’язково підтвердити данні геопозиції, далі в 

додатку натискаємо на ікону «годинника» і додаємо пристрій у пошуку Т42. При підключенні годинника до додатку, в 

годиннику синхронізується час, погода,мова. 

 ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=ru&gl=US 

 IOS: https://apps.apple.com/ru/app/da-fit/id1316004998 

Огляд додатку: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/da-fit/id1316004998


1. Сьогодні – тут будуть відображатись данні крокоміра, пульсу, сну,тиску, рівню кисню, біг на 

відкритому повітрі. А також не заходячи  в годинник, можливо розпочати вимірювання тиску, пульсу 

та кисню в крові. 

2. Мій профіль – тут будуть ваші персональні данні, ціль крокоміра, про додаток, Google Fit. 

3. Іконка годинника: 

 Циферблати. 

 Повідомлення – тут можливо вибрати з яких додатків отримувати повідомлення, а також 

повідомлення про дзвінки. 

 Будильник. 

 Камера. 

 Контакти – тут ви можете обрати ваші контакти з телефонного підручника і додати в додаток, 

контакти автоматично синхронізуються в годинник. 

 Ще – налаштування пристрою, формату часу, систему виміру, не турбувати, нагадування про 

рух,постійний моніторинг пульсу, мова годинника, скидання налаштування, розклад, швидке 

відключення екрану, нагадування про воду, погода, фізичний цикл у жінок. 

 Оновлення ПО. 

 

 

Важливо!!! Годинник не є медичним обладнанням, тому всі данні пульсу, тиску та кисню в крові  мають погрішність у 

30%. 
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