
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ SMART DAYTONA X SILVER  

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Процесор MTK2502C 

- Дисплей 1.3"  

- Акумулятор 320 mAh 

- Водонепроникність 

IP67 

- Сумісність з 

Android 7.0 та вище 

та IOS 10.0 та вище  

ЯК УВІМКНУТИ ГОДИННИК? Натисніть та утримуйте бічну 

верхню праву кнопку– годинник вмикається. ЯК ВИМКНУТИ? Так 

само, затиснувши бічну верхню праву кнопку та натиснути 

галочку на екрані, або в меню годинника – розглянемо нижче. 

ЯК ВИСТАВИТИ ЧАС? Ці показники виставляються автоматично 

після підключення годинника до телефону. Якщо раптом після 

синхронізації час залишився попереднім - просто 

перезавантажте годинник. ЯК ЗМІНИТИ МОВУ ІНТЕРФЕЙСУ 

ГОДИННИКА? Ви можете змінити мову при першому ввімкнені годинника, або в меню годинника в 

розділі Language. Також мова синхронізується з мовою Вашого мобільного пристрою після підключення.  

ЗА ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ КНОПКИ? Верхня-  кнопка ввімкнення та вимкнення живлення, а також переходу 

до основного меню. Центральна – кнопка, що крутиться – за допомогою неї можна змінювати заставки 

головного екрану. Потрібно просто покрутити її. Нижня – блокування\розблокування екрану годинника, 

якщо натиснути один раз. Якщо двічі- швидкий доступ до меню тренувань. 

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- покрутити середню кнопочку-ключ, третій спосіб - через 

додаток(розглянемо нижче). 

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

дисплея вліво, щоб відкрити наступні пункти меню. -Крокомір – інформація про кількість 

пройдених кроків, відстані та спалених калорій, Свайп вліво і- Серцевий ритм – відображається 

кількість серцевих скорочень станом на зараз та динаміку протягом 24-х годин, Свайп вліво і -  

Стрес, Свайп вліво і -Розумний сон – відображається інформація про тривалість сну та його фази, 

Свайп вліво і – Керування музичним плеєром – Ви можете переключати треки та регулювати 

гучність (дана функція доступна лише при підключеному годиннику до мобільного телефону), 

Свайп вліво і – Погода – відображається прогноз погоди на три дні ((дана функція доступна лише 

при підключеному годиннику до мобільного телефону), Свайп вліво і – Меню викликів – в данному 

меню є три розділи : 1.Телефонна книга( тут Ви можете додати декілька контактів в мобільному 

додатку, щоб швидко їм зателефонувати), 2. Запис розмови ( буде відображена інформація про 

вхідні\вихідні та пропущені виклики), 3. Набрати ( в даному меню Ви можете ввести номер 

телефону та за допомогою годинника набрати на нього. 

При свайпі праворуч, коли знаходитесь в головному екрані будуть відображені всі пункти , 

описані вище , лише в зворотньому порядку.  

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

дисплея вгору і відкривається меню: -рівень заряду аккумулятора годинника, - яскравість дисплею 



годинника (є п’ять режимів -перемикаємося натиском на значок +) , -з’єднання з телефоном, - 

відтворення звуку з мобільного на годинник ,- режим не турбувати, - налаштування, -ліхтарик. 

Також тут відображається дата та день тижня.  

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

дисплея донизу –відкриється меню,де будуть відображені всі повідомлення,що надійшли на Ваш 

телефон. Для того,щоб їх переглянути- коротким натиском нажимаєте на текст, після чого за 

допомогою спеціальної кнопки повертаєтесь в попереднє меню. Ви можете видалити 

повідомлення – для цього натисніть на червоний кошик, та поім натисніть на галочку ля 

підтвердження видалення. Ви також можете видалити дані повідомлення. Для цього прокрутіть 

перелік повідомлень донизу, натисніть на червонй кошик , як на екрані висвітиться запитання 

«видалити всі повідомлення?» натискаєте зелену галочку-історія повідомлень буде порожня. 

Перебуваючи в головному екрані (де відображається час та дата)- натисніть верхню праву 

кнопку – відкриється головне меню, де будуть об’єднанні всі функції, якими наділений годинник 

(якщо в цьому меню Ви натиснете двічі верхню праву кнопку – зміниться стиль меню): 

-Спорт –  тут ви обираєте одну з програм – біг, бігова доріжка ,ходьба,велосипед бадмінтон, 

футбол, поїздка на велосипеді та йога і розпочинаєте тренування -буде відображено кількість 

спалених калорій та частоту серцевих скорочень. Для зупинки тренування натискаємо верхню 

праву кнопку і галочку.-запись – відображаються нагадування; відображається історія Вашої 

активності (кількість пройдених кроків та спалених калорій); - набрать- в данному меню є три 

розділи : 1.Телефонна книга( тут Ви можете додати декілька контактів в мобільному додатку, щоб 

швидко їм зателефонувати), 2. Запис розмови ( буде відображена інформація про вхідні\вихідні та 

пропущені виклики), 3. Набрати ( в даному меню Ви можете ввести номер телефону та за 

допомогою годинника набрати на нього. – крокомір - інформація про кількість пройдених кроків, 

відстані та спалених калорій, - частота серцевих скорочень;  -качество сна – відображається 

статистика сну та рівень; - стрес, - сон – відображається інформація про кількість сну та його фази, 

- жіноче здоров’я , - артеріальний тиск , -повідомлення – відображаються повідомлення,що 

надійшли на телефон; - рівень кисню в крові, ; - будильник – тут ви можете встановити час 

будильника та обрати дні в які він буде ввімкнений, -музика - керування музичним плеєром 

телефону (можна регулювати гучність, а також перемикатись між треками); - погода – 

відображається прогноз погоди на три дні,  -віддалене керування камерою - Ви зможете 

віддалено зробити фото на телефон, для цього необхідно щоб годинник був підключений по 

Bluetooth до телефона , Ви відкриваєте додаток, знаходите там розділ віддалене керування 

камерою-і натискаєте на камеру на годиннику.Фото зроблено;, - знайти телефон,  - секундомер – 

є дві кнопки – старт і стоп; - таймер – тут вже є на вибір встановлення таймеру- нажимаєте на + і 

налаштовуєте час таймеру; тема - в цьому пункті Ви зможете обрати стиль меню; - QR-код – 

відображається посилання на завантаження додатку ; - голос, - налаштування ( 1. Яскравість, 2. 

Мова, 3. Тема, 4. Перезавантаження, 5. Вимкнення, 6. Скидання до заводських налаштувань, 7. 

Інформація про годинник.), - О сайте – інформація про годинник ; - вимкнення годинника. 

  

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 може мати назву CO-FIT або ж SZOS (переглянути назву можна в інструкції, або ж 

відсканувавши код на самому годиннику), 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). Натискаємо далі і обираємо метод входу в 

додаток( Можете зареєструватися за допомогою Фейсбук,  акаунту Google або Apple) . Після того як 

Ви уввійшли одним з запропонованих методів – Вам необхідно ввести ім’я одиниці виміру ,стать 

,зріст, дату народження, вагу, та ціль з кроків. Після того як Ви ввели всі дані – підключаємо пристрій 

– для цього натискаємо на профіль – пристрій- додаток одразу запитує про дозвіл на підключення до 

Bluetooth, потрібно надати цей доступ - з переліку доступних годинників обираємо наш(назву 

годинника можна переглянути  на самому годиннику – у нашому випадку годинник мав назву 

AW12), дозволяємо створити пару, та підтверджуємо на годиннику створення пари. Далі дозволяємо 

отримувати сповіщення. Далі висвічується коротенька інструкція .Потім  відбувається синхронізація. 

Для того, аби підключити можливість виклику – Вам необхідно надати доступ до контактів. 

До уваги! Не підключайте годинник через налаштування Bluetooth. Робіть це лише через 

мобільний додаток. 

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

серцевих скорочень, та інформацію про фізичні вправи. 

2. Спорт – відображається біг на свіжому повітрі та GPS координати пройденої дистанції , їзди на 

велосипеді, альпінізму та занять в приміщенні.. 

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

інформацію. Також тут є розділ 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, режим економії заряду, оновлення пристрою та формат часу 

браслету. 

Водонепроникність. Захист 3 ATM- це захист від пилу, бризок , попадання струменів води низького 

тиску. Приймати душ і купатися не рекомендується. 

C0-FIT SZOS 


