
Manual utilizare Smart Watch U8 

Va rugam sa purtati ceasul Bluetooth in directia corecta.  

Cand purtati ceasul, butonul ON/OFF trebuie sa fie in partea dreapta. 

 

1. Folosire si Operatiuni 

 Butonul de pornire 

Apasati lung butonul ON/OFF si apoi apasati scurt pentru iesire din meniul ceasului. Atingeti scurt ecranul pentru 

activa sau dezactiva lunima ecranului; 

 Tasta din stanga 

Meniu/ tasta confirmare. Intra in meniul ceasului sau „confirm” pentru confirmarea operatiunilor dorite. 

 Tasta din mijloc 

Se foloseste pentru interfata ceasului, pentru a schimba pagina in operatiunea meniului, sau pentru a controla 

volumul telefonului sau muzicii. 

 Tasta din dreapta 

Este tasta care permite revenirea la operatiunea anterioara. Nu se foloseste la operatiunile pentru ceas sau 

pentru meniu. 

 Alte utilitati ale ecranului, prin atingere 

Glisare in dreapta sau stanga: Meniu, derularea paginii in sus sau in jos; 

Atingerea ecranului: intrare in meniu 

Glisare in jos: iesire din meniu 

2. Conectare, Deconectare sau Resetare a Bluetooth-ului 

     Modul de conectare 1 

       Ceasul initiaza o conexiune a Bluetooth-ului. 

     Modul de conectare 2 

       Telefonul intiaza o conexiune a Bluethoot-ului. Dupa conectare, ceasul va trimite o cerere de citire a televonului si a 

istoricului apelurilor din telefon, se recomanda acceptarea cererii din telefon, altfel functiile de functionare si sincronizare la 

istoricul apelurilor din telefon nu functiona normal. 

       Cand distanta dintre ceas si telefon este mai mare de 10m, conexiunea se va dezactiva in mod automat, iar daca se 

revine la o distanta optima intre cele doua, in urmatoarele 5 min. conexiunea se va face in mod automat. Altfel conexiunea 

se va face manual. 

3. Functii 

 Blue tooth 

Cauta dispozitive, conecteaza/deconecteaza. 

 Interfata 

Formati numarul pe interfata de apelare sau alegeti nuarul din istoricul apelurilor. 



*nu acoperiti orificiul microfonului cand sunati. 

 Mesaj scurt 

Sincronizeaza mesaje cu telefonul. 

 Agenda telefonului 

Sincronizeaza numere de telefon din telefon. 

 Istoricul apelurilor 

Sincronizeaza istoricum apelurilor din telefon, incluzand „apeluri pierdute”, „apeluri respinse”, „apeluri primite”, 

„toate apelurile”, fiecare cate 30 de articole. 

 BT Notificari 

Browse QQ, mesaje WeChat. 

 BT Muzica 

Porneste muzica pe telefon cu ajutorul BT. 

Aplicatia audio trebuie sa fie pornita pe telefon pentru a se putea activa cu ajutorul aplicatie. Tastati tasta din 

mijloc sau tasta  „+” sau „-„ pentru volum si se va deschide interfata de control a volumului, aceasta interfata va 

reveni automat, nu este necesara nici o operatiunea manuala pentru a iesi din interfata. 

 Instrumente  

Calendar, alarma, calculator, cronometru. 

 Captura pe distanta lunga 

Controleaza telefonul sa faca poze prin Bluetooth. Telefonul trebuie sa aiba deschisa aplicatia camerei, iar ecranul 

sa fie activ. Unele telefoane nu sunt compatibile. 

 Pedometru  

Pedometrul este special creat pentru cei preocupati de sanaatate. Mergand intr-o pozitie dreapta cu bratele in 

miscare pe langa corp, inregistrarea pasilor facuti, va fi mai exacta. 

Fereastra din stanga sus va arata numarul de pasi, fereastra din dreapta sus va arata distanta, iar tasta in forma de 

triungi este pentru pornire/oprire. Sub aceasta se gaseste fereastra care numara caloriile si care calculeaza timpul. 

Aeasta fereastra include „optiuni” ale calcului pasilor (in coltul dreapta sus), parametrii si inregistrarilepot fi setati 

sau schimbati printr-o tastate. 

Primii pasi ai posesorului nu vor fi afisati imediat pe ecranul ceasului, pentru a evita o falsa numaratoare. 

Afisarea numarului de pasi pe ecran se porneste automat de la „0” in fiecare zi. Pentru a reseta pedometrul la „0” 

tastati „reset” din sectiunea optiuni din meniul ceasului. 

 Altimetru 

Altitudinea curenta. 

 Barometru 

Presiunea atmosferei si temperatura in timp real. 

  

 



 Monitorizare somn 

Inregistreaza timpul de somn adanc si somn usor pentru a observa calitatea somnului. 

 Anti-furt 

Ceasul va suna cand acesta va fi indepartat de la o anumita distanta de telefon. 

 Modul de salvare a bateriei 

 Setari  

Ceas, mod de afisare, volum, limba, afisaj, verificarea nivelului bateriei si setarile Bluetooth-ului sau revenire la 

setarile din fabrica.  

 

 

                  

 

 


