
Manual de instrucțiuni 

1. Avertizare de securitate 

 Ceasul trebuie încărcat cel puțin 2 ore înainte de prima utilizare. 

Cod de securitate 

Codul implicit este 1122. Acest cod împiedică alte persoane să utilizeze ceasul fără permisiunea dvs. 

Modificați codul implicit pentru a vă proteja informațiile personale. 

2. Informații despre produs 

2.1. Mai multe informații 

Butonul Pornire/Oprire: apăsați și țineți apăsat pentru a porni/opri ceasul; apăsați scurt pentru a 
reveni la modul de așteptare sau pentru a reveni la meniul principal. 

Intrare USB: încărcare/transfer de date 

Ecran tactil: fiecare funcție din meniu (principal) este afișată pe ecran. 

2.2. Instrucțiuni de bază pentru utilizare 

Puteți trece la următoarea pagină glisând cu degetul pe ecran spre stânga și apoi reveniți la pagina 

anterioară, glisând spre dreapta. Dacă mișcarea de glisare este prea mică sau prea scurtă, acesta va fi 
percepută ca un clic/confirmare. 

2.3. Ora (imaginea este simbolică) 

 

Setare oră 

Modul 1: Porniți ceasul, apoi căutați setările pentru oră; puteți seta un mod de afișare diferit, după 
cum doriți. 

Modul 2: Porniți ceasul, meniu principal: Settings (Setări) - Phone settings (Setări telefon) - Standby 

menu display (Afișare meniu în așteptare) - Wallpaper display (Afișare fundal). 

3. Ghid de pornire rapidă 

3.1. Descărcați software-ul de sincronizare 

Scanați codul QR și descărcați o aplicație compatibilă cu telefonul dvs. Android. Această aplicație este 
destinată numai pentru sincronizarea ceasului cu telefonul.  



Dacă ați descărcat deja aplicația, verificați ce versiune aveți și utilizați cea mai recentă versiune 
pentru a beneficia de toate funcțiile ceasului. 

Actualizați aplicația ori de câte ori sunt disponibile actualizări. 

3.2. Instalați și utilizați software-ul de sincronizare 

Configurarea aplicației pentru Android: 

Instalați aplicația pentru Android pe smartphone-ul dvs. 

Settings (Setări) - Accessibility and enable BT alerts (Accesibilitate și activare alerte BT) -> BT 

Notification (Notificare BT) (dacă telefonul dvs. afișează un avertisment, acceptați-l), aplicația rulează 
în fundal și se sincronizează automat: 

 

Apăsați pe Bluetooth notifications (Notificări Bluetooth), selectați Personal or System apps (Aplicații 
personale sau de sistem) în aplicațiile de notificare. Acestea includ SMS-uri, apeluri primite și căutare 

ceas. 

Avertisment: nu dezactivați notificările Bluetooth, deoarece ceasul și telefonul nu se vor sincroniza. 

3.3. Conexiune prin Bluetooth și sincronizare 

3.3.1. Prin intermediul telefonului 

Accesați Settings (Setări), activați Bluetooth și Search for devices (Căutați dispozitive), iar atunci când 
găsiți ceasul, efectuați conexiunea. După ce confirmați conexiunea la telefon, dispozitivele sunt 
conectate. 

Confirmați dacă vi se solicită să sincronizați Phonebook (Agenda telefonică). De asemenea, dacă nu 
mai doriți să primiți notificări despre acest lucru, alegeți să nu vi se mai reamintească. 

Avertisment: 

Sincronizarea durează de la 2 la 5 minute; dispozitivul vă va avertiza în privința acestui lucru. 

3.3.2. Prin intermediul ceasului 

Accesați cadranul BT de pe ceas și selectați „Search devices” („Căutați dispozitive”) pentru a găsi 
telefonul. Urmați restul procedurii de la punctul 3.3.1. 

3.4. Funcții de bază 

3.4.1. Mesaje 



Sincronizați telefonul și ceasul pentru a primi mesaje. 

3.4.2. Bluetooth 

Activare sau dezactivare. 

3.4.3. Jurnal de apeluri 

Când vă conectați la telefon prin Bluetooth, puteți monitoriza jurnalul de apeluri. Afișează toate 
apelurile primite, efectuate și pierdute. Dacă selectați un anumit apel, puteți verifica data, ora și 
numărul de telefon, dar puteți efectua un apel numai de pe telefon. 

3.4.4. Cadran BT 

Dispozitivele inteligente se pot conecta cu ceasul. 

3.4.5. Memento la distanță 

Dacă primiți un mesaj text sau un mesaj dintr-o aplicație, veți fi alertat pe ceas. 

3.4.6. Camere foto la distanță 

Prin intermediul ceasului puteți, de asemenea, controla camera telefonului. 

3.4.7. Funcție anti-pierdere 

Puteți utiliza ceasul pentru a găsi telefonul sau invers. 

3.4.8. Setări 

Avertisment: puteți seta tema ceasului și afișajul din setările telefonului (codul de siguranță este 
1122). 

3.4.9. Pedometru 

Este un accesoriu excelent care vă oferă informații despre cât de mult vă deplasați. Afișează numărul 
de pași, distanța, viteza etc. Dacă doriți ca pedometrul să funcționeze pe fundal, puteți reveni la 
meniul principal apăsând butonul Pornire/Oprire. 

3.4.10. Măsurarea calității somnului 

Acesta arată calitatea somnului comparativ cu fazele de somn măsurate. 

3.4.11. Memento pentru mișcare 

Puteți seta perioada după care ceasul să vă amintească că este timpul să vă mișcați, de exemplu, 
după 1 oră de repaus. 

3.4.12. Actualizare 

Contactați producătorul pentru link-urile necesare pentru a vă actualiza ceasul. 

3.4.13. Alarmă 



3.4.14. Calendar 

3.4.15. Calculator 

3.4.16. Profiluri 

3.4.17. Manager de fișiere 

3.4.18. Player audio 

Puteți să redați muzica de pe telefonul dvs. dacă sunteți conectat la acesta prin Bluetooth. 

3.4.19. Cameră foto 

3.4.20. Fotografii 

3.4.21. Înregistrare 

3.4.22. QQ: aveți nevoie de o cartelă SIM cu internet mobil. 

3.4.23. Browser 

Trebuie să introduceți o cartelă SIM pentru a utiliza internetul. 

4. Avertismente 

Alegeți tema dorită: Main menu (Meniu principal), Theme settings (Setări temă). 

4.1. Trebuie să încărcați bateria timp de 1-2 ore. 

4.2. Utilizați cablul furnizat pentru încărcare. 

4.3. Atunci când între ceas și telefon există o distanță mai mare de 10 metri, conexiunea prin 
Bluetooth se pierde și funcția Anti-pierdere este activată. După ce vă conectați din nou prin 
Bluetooth, puteți găsi un dispozitiv pierdut. 

4.4.  Dacă funcția Bluetooth se dezactivează, reconectați dispozitivul. De asemenea, puteți 
activa sincronizarea agendei telefonice pentru a putea urmări jurnalul de apeluri. 

4.5.  Când redați muzică, doar unele piese vor avea denumirea afișată. Acest lucru este normal. 

5. Probleme obișnuite 

Încercați să rezolvați problema urmând aceste instrucțiuni, în cazul în care nu reușiți, contactați 
distribuitorul. 

5.1. Dispozitivul nu pornește 

Apăsați prea scurt butonul Pornire/Oprire, apăsați și mențineți apăsat pentru mai mult de 3 secunde. 

Dacă bateria este descărcată, încărcați-o. 

5.2. Oprire automată 



Bateria este descărcată, încărcați dispozitivul. 

5.3. Timp de așteptare prea scurt 

Încărcați complet ceasul (cel puțin 2 ore). 

Dacă utilizați o cartelă SIM și semnalul este slab, bateria se va descărca mai repede. 

5.4. Încărcarea nu este posibilă 

Durata de viață a bateriei se deteriorează după o anumită perioadă de timp. 

Încercați să încărcați utilizând un alt cablu de încărcare. 

Verificați dacă acest cablu se potrivește cu portul USB. 

5.5. Apelurile primite nu afișează numele apelantului 

Nu v-ați sincronizat agenda telefonică cu ceasul. 

5.6. Calitate audio slabă 

Distanța dintre ceas și telefon este prea mare, așadar semnalul este slab. 

Semnalul de pe telefonul dvs. poate fi, de asemenea, slab; căutați un loc cu semnal mai bun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


