
MOTIVE 5E
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Преди да започнете да използвате този продукт, моля 
внимателно прочетете тези инструкции! 

СМАРТ ЧАСОВНИК



1. Външен вид

1 - Дисплей

2 - Бутон за включване

3 - Сензор за сърдечна честота

4 - Зареждаще порт



2. Зареждане

Използвайте адаптор за зареждане с  минимална 
мощност от 1А или по-голяма.
Отнема 2 часа смарт часовникът да бъде зареден 
напълно.
Зареждането на часовникът става с магнитен 
зареждащ кабел. Грижете се винаги, накрайниците 
на зареждащия кабел да са сухи.



3. Как да носите часовника

Когато носите часовника си, той не трябва да е пре-
калено стегнат или прекалено отпуснат на китката ви. 
Това ще позволи на кожата ви да диша и на сенозрите 
за измерване на жизнените ви показатели, да работят 
нормално. Когато измервате пулс или сатурация, уве-
рете се, че носите часовника си правилно, китката ви 
трябва да е хоризонтална позиция, трябва да стоите 
спокойно поне 5 мин преди да започне измерването.
Допълнителни фактори като изпотяване, прекомерно 
окосмяване, нараняване и други, могат да повлияят 
на резултатите от измерванията.
Препоръчваме ви , когато да носите часовника си 
по-стегнат по време на тренировка и по-отпуснат в 
ежедневието ви!



4. ВАЖНО:

Вашият смарт часвоник не е меди-
цинско изделие и данните от него са 
само ориенторовъчни. Ако забележите 
измервания извън нормата, веднага 
направете консултация с лекар. Никога 
не приемайте медикаменти или не 
променяйте назначеното ви лечение на 
базата на измерваня от часовнка, без 
консултация с лекар.



5. Инсталиране 
на приложение
Вашият смарт часовник е съместим както с Android и  
iOS операционна система.
Свалете и инсталирайте приложението ”RS Motive” 
от  Apple Store или Google Play Store или скланирай-
те следния QR  код със смартфона ви:

www.riversongtech.com
Забележка: Операционната система на вашия 
смартфон трябва да бъде с версия на Адроид 5.0 или 
по-нова, а за iOS 10 или по-нова.



6. Свързване и 
сдвояване
Отворете апликацията RS Motive и кликнете върху 
“”Add a device”- / изберете устройство/ и след това 
изберете вашето утсройство от списъка.



7. Изключване на устройство
За Android смартфони, устройството може да бъде 
изключено (разкачено), като изберете “Remove 
device”  ( премахнете устройството).
За Apple смартфони, устройството може да бъде 
изключено ( разкачено), като изберете от Bluetooth ме-
нюто – Forget the device ( Забравете това устройство).



8. Основни функции
Контролен център: от началния екран, плъзнете на-
долу, за да отворите следните менюта: Bluetooth, Статус 
на връзката, Вибрация вкл/изкл., фенерче, контраст и 
осветеност на дисплея, времето и Натсройки.

Съобщения/ Апликации/Нотификации:
Когато часоникът ви е свързан към смартфона ви, 
отворете апликацията, отидете на Нотификации – 
изберете разрешаване на нотификации/ алерти за 
обаждания, съобщения или за други приложения, 
които искате.
Важно: За да са активни нотификациите, аплика-
цията трябва винаги да е отворена на заден фон на 
смартфона, но никога напълно затворена. Ако се 
затвори , ще прекъснат нотификациите.

Измерване на сърдечен пулс/ сатурация
Изберете съответната иконка, кликнете върху нея 
веднъж , бъдете седнали и спокойни в продължение на 
5 мин, ръката ви да е в хоризонтално положение, без 
напрежение, започнете измеването.



Забележка:
1. Премахнете предпазното фолио от сензора за измерване 
на жизнените показатели в задната част на часовника.
2. Уверете се, че часовникът не епрекалено стегнат или 
прекалено отпуснат на китката ви.
3. Необходими са между 24-48 часа на системите на вашия 
часовник, за се напаснат към тялото ви и спецификите на 
жизнените ви показатели. Измерванията се очкава да бъдат 
по-точни, след този срок.
4. Вашият часовник не е медицинско изделие и за това 
винаги сверявайте данните с преглед при вашия лекар. 
Сън: Качеството на съня ви, има голямо значение за цялост-
ното ви здравословно състояние. Когато носите вашият ча-
совнк докато спите, той автоматично записва данни за съня 
ви и на сутринта, чрез отваряне на приложението можете да 
видите продължителност, фази на съня и качеството му.
Контролиране на музиката от телефона ви, чрез смарт 
часовника:  Дръжте часовника си свъзан с телефона. 
Когато слушате музика от телефона, можете да използвате 
часовнка си, за да пускате, спирате, паузирате или превър-
тате напред или назад песни.
Прогноза за времето: Можете да следите прогнозата за 
времете в момента както и за следващите няколко дни, 
директно от часовника си.



9. Сертификати и декларации
Вашият смарт часовник RIVERSONG MOTIVE 5E 
притежава сертификати CE, RoHs, както и Декларация 
за съответствие спрямо изискванията на ЕС. Отговаря 
на директива за радио съоръжения RED 2014/53/EU, 
както и на следните хармонизирани стандарти:

Здравеопазване:
EN 62479:2010 EN: 50663:2017

Електромагнитно взаимодейсвтие:
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)
Радио устройства:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Безопастност:

EN IEC 62368-1: 2014+A11: 2017 
Пълния текст на декларацията за съответсвие, можете 
да намерите на www.iqaccessoriesbg.com

Важно: Моля, не изхвърляйте този продукт  заедно 
с битовите отпадъци. Той може да се изхвърля само 
разделно, в определени за елетроника контейнери, с 
което предпазвате околната среда от замърсяване.



10. Технически 
спецификации
Наименование: Motive 5E
Модел: SW55
Размер на дисплея: 1.69 инча
Изисквания за зареждане: мин 5V/1A
Време за зарежданею: 2 часа
Честота: 2402-2480 MHZ
Мощност на предаване: 0.47 dBm
 

За повече информация, моля посетете
www.riversongtech.com


