
CEAS SMARTWATCH V8 HANDSFREE BLUETOOTH 3.0 MICRO SIM
ANDROID WATERPROOF CAMERA 1.3MP

Pentru o utilizare cat mai corecta a produsului , va rugam sa cititi cu atentie acest 
ghid de utilizare . Pentru a va putea bucura de toate functiile ceasului, va rugam sa 

incarcati dispozitivul cu ajutorul cablului usb din pachet , pentru minim 2 ore . 

Power :tineti apasat butonul pentru a accesa functiile on/off, apasati scurt acest buton pentru a reveni la 
meniul de baza . Functiile ceasului sunt impartite in 5 pagini , care pot fi accesate prin glisarea ecranului 
principal . 

Bluetooth: conexiunea poate fi oprita/pornita, aici puteti seta vizibilitatea dispozitivelor Bluetooth , setarile 
bluetooth Phonebook (agenda telefonica ):atunci cand ceasul este sincronizat cu telefonul va afisa contactele
dumneavoastra . Dialer (apelare ):cand ceasul este sincronizat cu telefonul , se pot efetua apeluri Messaging 
(mesaje )accesand aceasta functie atunci cand ceasul este sincronizat cu telefonul , puteti expedia,citi, 
mesaje ,inbox=afiseaza mesajele primite , sent=afiseaza mesajele expediate Call logs :accesand acest 
meniu , navigate printre urmatoarele optiuni : 

1. Missed calls (apeluri pierdute )

 2. Dialed calls (apeluri efectuate)

 3. Received calls (apeluri primite) 

4. All calls (toate apelurile) Functia antilost :activand acesta functie atunci cand ceasul este sincronizat cu 
telefonul , in momentul in care va indepartati la o anumita distanta de dispozitiv ,acesta va vibra si reda 
diferite tonuri pentru a va avertiza. 

Alarma: 

Setati ora la care doriti sa porneasca alarma:  Repeat : once:o data,everyday:in fiecare zi,custom:selectati 
zilele din saptamana in care doriti sa porneasca alarma  Alert type: vib.only selectand aceasta 
optiune,dispozitvul doar vibreaza la ora setata  Vib.and ring vibreaza si suna la ora setata

Profiles(profile ):in acest meniu puteti seta profilul :modul general ,silent :modul fara sunet ,meeting:modul 
doar cu vibratii ,outdoor:modul in aer liber Pedometer (pedometru):aceasta functie va arata distanta si timpul
de mers (timp,minute,secunde) si numarul de kilometri parcursi. Pentru a putea primi notificari , va rugam sa
descarcati din Magazin Play/AppStore aplicatia BT NOTIFIER. Pentru a putea accesa aplicatiile 
Facebook,Whatsapp trebuie sa inserati un card microsd de maxim 32 gb.

 Eventuale erori :  Se inchide automat :va rugam sa incarcati dispozitivul pentru 2 ore  Acumulatorul de 
descarca prea repede: va rugam sa verificati daca ati lasat dispozitivul la incarccat pentru 2 ore fara 
intreruperi , de asemenea atunci cand inserati o cartela sim bateria se va descarca mult mai repede mai ales 
in momentele cu semnal slab .  Nu imi arata numele apelantului : atunci cand v-ati sincronizat ceasul cu 
telefonul prin aplicatia BT NOTIFIER, va rugam sa selectati “upload the phone book


