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Ръководство на потребителя за OnePlus Watch W301GB 

I. Регулаторна информация: 

Авторско право @ OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Всички права запазени. 

Никоя част от този документ не бива да бъде копирана, възпроизвеждана или разпространявана под каквато 

и да е форма или по какъвто и да е начин, без предварително писмено разрешение на OnePlus.  

 
Търговски марки: 
Търговска марка OnePlus 
Всички други търговски марки или регистрирани търговски марки, споменати в този документ, са 
собственост на съответните им собственици. 
 
Бележки: 
Продуктите, услугите или функциите, които сте закупили, са предмет на търговския договор и условията на 
OnePlus. Всички или част от продуктите, услугите или функциите, описани в този документ, може да не са в 
обхвата на вашата покупка или употреба. Освен ако не е изрично уточнено в договора, OnePlus не дава 
никакви гаранции за съдържанието на този документ. 
 
Този документ може да се актуализира от време на време поради надстройка на версията на продукта или 
поради други причини. Освен ако не е договорено друго, този документ се използва само като ръководство и 
всички изявления, информация и препоръки, съдържащи се в този документ, не представляват никакви 
изрични или косвени гаранции. 
 

Съответствие с нормативната уредба на ЕС: 

Това устройство отговаря на всички приложими европейски директиви и разпоредби. 

Забележка: Спазвайте националните местни разпоредби в мястото, където ще се използва устройството.  

 

Правилно изхвърляне на този продукт: 

Символът със зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт, батерия, документи или опаковка 

показва, че продуктът и неговите електронни аксесоари не трябва да се изхвърлят с други битови 

отпадъци. За безопасно рециклиране на вашето устройство, моля, използвайте системата за 

връщане и събиране или се свържете с търговеца, където устройството е първоначално закупено. 

Това устройство има вградена батерия, която трябва да бъде изхвърлена по правилен начин и да бъде 

рециклирана след края на експлоатационния й живот. 

 
II. Употреба: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Свързване на часовника към мобилен телефон: 
Когато използвате часовника за първи път, натиснете и задръжте бутона Надолу, докато часовника не 
извибрира и логото му не се появи. След това часовника ще стартира. Докоснете върху желания от вас език, за 
да го изберете. След това часовника ще ви насочи към интерфейса за сдвояване.  
▪ Ръчно сдвояване за Android потребители: 

a. Влезте в менюто за сдвояване. 
b. Стартирайте приложението OnePlus Health, регистрирайте се и влезте в своя потребителски 

профил. Предоставете съответните правомощия на приложението, като следвате насоките в 
изскачащото поле. Натиснете Manage, след което натиснете иконата за сканиране в горния десен 
ъгъл. Приложението автоматично търси и показва списък с намерените Bluetooth устройства. 
Натиснете върху Bluetooth името на часовника. Ще видите заявка за сдвояване. Потвърдете 
заявката и следвайте насоките, за да завършите настройките.  

Бележки: 
▪ След успешно сдвояване, часовникът ще покаже същия екран за успешно сдвояване, какъвто виждате на 

телефона си и ще синхронизира важната информация с телефона ви (дата, час, т.н.).  

Как да носите часовника 
Как да смените каишката му 
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▪ Ако сдвояването не бъде успешно, часовникът ще покаже, че сдвояването се е провалило и часовникът 
ще се върне към екрана при включване. 

▪ Един часовник може да бъде свързан само към един телефон едновременно. Ако искате да свържете 
часовника към други телефони, отменете сдвояването в приложението OnePlus Health> manage > more 
first. След това свържете други мобилни телефони чрез приложението.  

 

Стартиране/Изключване/Рестартиране: 
 
Стартиране: 
▪ При изключен часовник, натиснете и задръжте бутона Надолу, за да включите часовника.  
▪ При изключен часовник, когато часовника се свързва към зарядното за зареждане, часовникът ще се 

включи автоматично.  
 
Изключване: 
▪ При включен часовник, натиснете и задръжте бутона Надолу. Ще видите интерфейса за изключване/ 

рестартиране. Натиснете Shutdown.  
▪ При включен часовник, натиснете върху бутона Нагоре, за да отидете в интерфейса на Applist. Изберете 

Settings > System > Shutdown.  
 
Рестартиране: 
При изключен часовник, натиснете и задръжте бутона Надолу. Ще видите интерфейса за изключване/ 
рестартиране. Натиснете Reboot.  
▪ При включен часовник, натиснете върху бутона Нагоре, за да отидете в интерфейса на Applist. Изберете 

Settings > System > Reboot. 
 
Принудително рестартиране: 
▪ Ако натиснете и задържите бутона Надолу за повече от 12 секунди може да рестартирате часовника 

принудително.  
 
Зареждане на часовника: 
1. Свържете захранващия адаптер към ел. контакт. 
2. Поставете часовника върху докинг станцията за зареждане. Уверете се, че порта за захранване в задната 

част на часовника и металния контакт на станцията са подравнени и че сте свързали захранващия порт 
към металния контакт близко.  

Индикаторът за зареждане ще се появи на екрана на часовника. 
Когато часовникът се зареди напълно, индикаторът за зареждане ще показва 100% и часовникът ще спре да 
се зарежда автоматично. 
 
Бележки: 
▪ Моля използвайте включената в комплекта докинг станция за зареждане и OnePlus адаптер с  номинално 

изходно напрежение 5V и с номинален изходен ток от 1A и повече за зареждане на часовника. 
▪ Ако свържете часовник, който се е изключил поради изтощена батерия към ел. захранване, той 

автоматично ще се включи след зареждане.  
 
Време за зареждане; 
Индикаторът за 100% заряд показва, че батерията е напълно заредена. Моля извадете зарядното 
сравнително скоро след като видите индикаторът за пълно зареждане.  
 
Бележки: 
▪ Моля заредете часовника си в суха среда с добра вентилация. 
▪ Моля изсушете порта за зареждане преди да зареждате часовника, за да избегнете късо съединение и 

други рискове, предизвикани от замърсяване или намокряне на металния контакт на порта за 
зареждане. 

▪ Преди зареждане е важно да поддържате порта за зареждане и докинг станцията сухи и да избършете 
всяка влага от тях. 

▪ Докинг станцията за зареждане не е водоустойчива. Моля, дръжте я суха. 
▪ Препоръчваната околна температура е между 0°C и 45°C. 
▪ С цел защита на експлоатационния живот на батерията, токът на зареждане може да бъде намален и 

времето за зареждане да бъде удължено в студени среди и среди с ниска температура.  
 
Настройка на често използвани функции: 
След като сдвоите часовника с приложението OnePlus Health може да зададете следните често използвани 
функции на страницата за управление: 
▪ Синхронизиране на телефонните нотификации 
▪ Напомняне за ставане (когато сте седели на едно място прекалено дълго време) 
▪ Стъпки/ Цел за изразходване 
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▪ Отчитане на сърдечен ритъм 
▪ Автоматично наблюдение на нивата на стрес 
▪ Следене на насищането с кислород на кръвта ви по време на сън 
▪ Автоматично разпознаване на тренировка 
▪ Автоматично изтегляне на инсталационния пакет при WLAN 
 
Този часовник ви предлага и много други функции като: 
▪ Режим DND: Специален режим, който ограничава входящите ви повиквания и нотификациите, така че да 

може да си почивате спокойно.   
▪ Избор и смяна на желания от вас циферблат 
▪ Нулиране към фабричните настройки на часовника 
▪ Синхронизиране на нотификациите на смартфона ви към часовника 
▪ Вдигане на входящи повиквания и извършване на изходящи повиквания чрез часовника 
▪ Преглед на списък с обаждания 
▪ Контролиране на вашата музика 
▪ Следене на прогнозата за време 
▪ Задаване на аларма, която вибрира според състоянието на вашия сън  
▪ Таймер и хронометър 
▪ Фенерче 
▪ Барометър и висотомер 
▪ Компас 
▪ Свързване с телевизор 
▪ Функция „Намиране на телефон“ 
▪ Автоматично разпознаване на тренировка 
▪ Отчитане на сърдечен ритъм 
▪ Аларма при висок сърдечен ритъм 
▪ Измерване на насищането на кислород в кръвта 
▪ Следене на съня ви и качеството му 
▪ Следене на стреса ви 
▪ Упражнения с дишане с цел релаксация 

 


