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Уважаеми клиенти,
благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO 
SportWatch M1S. Надяваме се, че с негова 
помощ, ще постигнете високи спортни 
постижения.

Комплектът включва:
M1S Смарт часовник, Инструкция за 
експлоатация, кабел, пинсети и отвертка.

Включване - Натиснете и задръжте горния 
бутон за 5 секунди.

Настройки на M1S
Свалете и инсталирайте апликацията EVOLVEO 
Fit, създайте акаунт и се убедете, че смарт 
часовникът се синхронизира с Вашия 
смартфон. В апликацията можете да зададете 
дневни цели, да ги анализирате, да 
наблюдавате в исторически план своето 
спортно развитие и разбира се да споделяте 
постиженията с приятели.

Свързване на смарт часовника със 
смартфон Апликацията EVOLVEO Fit поддържа 
устройства с iOS 8.0 и Android 5.1, с версии на 
Bluetooth 3.0 и 4.0.

1. Включете Bluetooth на часовника и на 
мобилния телефон.

2. Сваляне на апликацията EVOLVEO F it. 
Зареждане:
Подравнете часовника с кабелът щипка, така че 
контактите им да са едни срещу други. На екрана 
ще се появи символ, показващ зареждане. Пълното 
зареждане на устройството може да отнеме до два 
часа. След пълно задеждане иконката на батерията 
е пълна. 

Функции
1.  Смяна на циферблата
От началния екран натиснете и задръжте с пръст  
- там са подредени различни циферблати и 
подредби на часовника. Разгледайте и изберете, 
това което ви харесва.

2.  Бързи команди
От началния екран плъзнете пръст надолу по 
циферблата - там са подредени като бързи 
връзки - Bluetooth, Сила на звука, Език, Фон, 
Настройки, Вибрация, Осветеност, Жестове, 
Аларма, Часовник и Самолетен режим.  

3.  След инсталиране на 
приложението, създайте 
акаунт според инструкциите
4.  Следвайте инструкциите.  
за сдвояване на часовника с 
мобилния телефон. Убедете 
се, че могат да комуникират 
по между си като 
синхронизират данни. 
Отворете апликацията 
Device> Add a new device> 
Choose.
5.Изберете WatchM1S от 
листа. След това потвърдете
от екрана на часовника с     . Вижте и иконата в 
левия горен ъгъл на смарт часовника трябва да 
е оцветена в син цвят      .

6. За потребителите на iPhone - включете Bluetooth 
от настройките. Отворете ‘BT’ на часовника Search 
new device > изберете името на вашия телефон.

7. Когато телефонът Ви информира, че има 
ново устройство изберете PAIR. Вижте и 
иконата в левия горен ъгъл на смарт часовника 
трябва да е оцветена в син и оранжев цвят     .

(Минималните изисквания на версиите 
на смартфоните са за Android 4.4 или по-
висока и iOS 8.0 или по-висока. Android и 
iOS устройствата поддържат различни 
функции. Ако желаете да смените 
смартфона, който ползвате, трябва да 
първо да прекъснете връзката на 
устройствата и да започнете 
процедурата от 1 точка.

Моля, почиствайте 
конекторите за зареждане 
преди да заредите 
устройството от пот и 
дребни отпадъци, който
могат да се натрупат там при 
ежедневна експлоатация.

3.  Спортен режим
От началния екран плъзнете пръст 
надясно за менюто Спортен режим 
или от основното меню изберете 
>Спортен режим. Смарт часовника 
M1S поддържа различни видове 
спорт като: бягане на закрито, бягане 
на открито, колоездене, катерене, 
маратон и други.

4.  Сърдечен ритъм
С натискане на долния бутон от 
началния екран можете директно да 
влезете в менюто Сърдечен ритъм. 
Можете да влезете и от главното 
меню > Сърдечен ритъм. Можете да 
измервате сърдечния ритъм директно.

5.  Крачкомер
От началния екран плъзнете пръст 
нагоре, за да видите изминатите 
крачки, сърдечния ритъм, изгорените 
калории и изминатото разстояние от 
началото на деня. От основното меню 
изберете >Крачкомер.

6.  Бързи връзки
От началния екран плъзнете пръст 
нагоре - там са подредени като бързи 
връзки Крачкомер > Сърдечен 
ритъм > Барометър > Висотомер > 
Компас.  

От началния екран плъзнете пръст надолу - там са подредени 
като бързи връзки Календар > Прогноза за времето

7. Провеждане на обаждане
1.  Спортната версия поддържа Bluetooth разговори както от 
собствената SIM карта, така и от смартфона.
2. По подразбиране, когато закаченото устройството е с 
Bluetoth 3.0, разговорите се изпращат директно към часовника. 
Можете да отговаряте на разговори и да набирате директно от 
телефона- като директно изключите Bluetooth връзката или 
насочите звука директно от телефона.  

За да насочите разговорите 
към телефона, по време на 
входящо повикване, трябва 
да направите следното:

1.  От екрана на телефона 
изберете Bluetooth, за да 
използвате часовника за 
разговор.

2.  Изберете Speaker или 
Headset за да използвате 
телефона.  

БЕЛЕЖКА：
Поставете SIM картата, 
както е показано на 
илюстрацията - 1 mm под 
ръба, докато не чуете 
щракването на четеца. Така 
можете да използвате 
часовника самостоятелно 
като отделен телефон 
Часовникът използва Micro 
SIM карти.

14.Инструменти

8. Монитор на съня
Може да следите качеството на съня си. Достатъчно е да 
носите часовника, когато спите.
9. Дистанционно за камера
Можете да използвате часовника като дистанционно 
управление на камерата на Вашия смартфон.
10. Уседналост
Стоенето на едно място без движение не е полезно за 
здравето. Можете да настроите апликацията автоматично да 
Ви алармира, че е време да се раздвижите.
11. Аларма
Можете да задавате до 8 аларми
12. Откриване на телефона / смарт часовника 
13. Движения
 - Завъртете часовника, за да спрете звука на входящо повикване.
 - Завъртете часовника, за да спрете звука на аларма.
 - Завъртете часовника, за да събудите екрана.
 - Раздрусайте часовника, за да отидете на главното меню.
 - Раздрусайте часовника, за да отговорите на повикване.

- Таймер
- Засичане на обиколки
- Калкулатор
- Прогноза за времето
- Календар

1.  Микрофон
2.  Барометричен сензор
3.  Тъч сензор
4.  Бутон за включване
5.  Бутон за сърдечен 

ритъм

6. Спикър
7. Сензор за сърдечен ритъм
8. Конектори за зареждане
9.  Конектори за зареждане на 

специализирания USB 
кабел 

15. Външен вид

Третиране на отпадъците 
Символът със зачеркнат контейнер върху продукта, 
документацията или опаковката напомня, че всички 
електрически и електронни продукти, батерии и акумулаторни 
батерии в Европейския съюз трябва да се предават в 
специален събирателен пункт в края на техния 
експлоатационен период. Не изхвърляйте тези продукти като 
битови отпадъци.

  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Abacus Electric, s.r.o. декларира, че EVOLVEO Sport Watch 
M1S отговаря на изискванията на стандартите и правилата, 
които имат отношение към този тип устройство.

Пълният текст на Декларацията за съответствие може да 
намерите на адрес: ftp://ftp.evolveo.com/ce 

Вносител: Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Производител: Naxya Limited
No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand, Sheung 
Wan, Hong Kong
Made in China
Всички права запазени.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без 
предварително предизвестие. 

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ

Имате ли нужда от помощ, след като прочетохте тази 
инструкция за експлоатация? Първо прочетете секцията 
“Често задавани въпроси” на www.evolveo.com или се свържете 
с техническата помощ на EVOLVEO.

EVOLVEO - техническа поддръжка www.evolveo.com/en/support 

Гаранцията ОТПАДА при:

• механични повреди, причинени от неправилна употреба;
• нсталиране на фирмуеър различен от оригиналния или този 

който може да бъде свален на ftp://ftp.evolveo.com
• повреди, вследствие на екстремни условия на околната среда, 

като огън, вода, статично електричество, пренапрежение и т.н.;
• повреди, причинени от опит за неоторизиран ремонт;
• нарушаване целостта на гаранционната пломба или когато 

серийният номер на устройството не се чете;
• падане на капацитета на батерията след 6 месеца на употреба 

(гаранцията за капацитета на батерията е 6 месеца). 




