
Bratara Smartwatch BT-D8 
Specificatii produs: 

1. MTK6260 + G-SENSOR stocare interna 32+32 

2. Ecran LCD 0.49 OLED 

3. Capacitatea bateriei 180mA – timp de asteptare 180h 

4. Limba – Engleza, Chineza, Vietnameza,Rusa,Spaniola,Franceza,Germana,Italiana,Araba 

Imperechera prin Bluetooth: 

Tineti apasat butonul din partea stanga-sus pentru a schimba modul de functionare,apoi 

apasati scurt acelas buton pentru a activa Bluetooth-ul,tineti apasat pentru a se activa. 

Deschideti apoi Bluetooth-ul telefonului mobil apoi selectati “cautare dispozitive” si “OK”. Pe 

ecranul telefonului va apare denumirea ceasului,alegeti “Dfyou” si apoi confirmati conectarea. 

Apeluri: 

Pe ecranul ceasului inteligent vor fi afisate apelurile,iar acesta va vibra pana cand vizualizati 

lista de apeluri pierdute. Ceasul afiseaza pe ecran si numarul persoanei care va apeleaza. Pentru 

a prelua apelul tineti apasat butonul din stanga-jos,iar daca doriti sa respingeti apelul,apasati 

scurt butonul stanga-sus.  

Descarcarea si utilizarea aplicatiei: 

Scanati codul din manualul (din cutie),cu telefonul,descarcati aplicati si instalati-o pe telefon. 

Tineti apasat butonul stanga-jos si schimbati pe modul de control al camerei de la distanta,apoi 

tineti apasat tineti apasat pe acelas buton si camera foto a telefonului va porni automatt,cu o 

apasare scurta a butonului,puteti efectua pozele. 

In cazul in care v-ati pierdut telefonul si aplicatia este activata,tineti apasat butonul din stanga-

jos,intrati in meniu si activati “gasirea telefonului”. Tineti apasat pentru pornirea alarmei 

telefonului. 

Telecomanda anti-furt: cand telefonul este la o distanta mai mare de 10m sau este inchis,ceasul 

va emite sunete de la alarma de avertizare. 

Functia de pedometru: apasati butonu stanga-jos,intrati in meniu,apoi apasati acelas buton 

pentru a schimba pe functia “pedometru”,tineti apasat pe “OK/ENTER” si puteti face cativa 

pasi. Pe ecran susva fi afisat timpul,jos va fi afisat numarul pasilor; aceste date sunt transmise 

automat catre telefonul mobil pentru a fi analizate. Analizarea acestor date vor fi necesare 

pentru a determina daca este suficienta “cantitatea” exercitiilor pentru fiecare zi; va aminteste 

in fiecare zi sa va organizati timpul pentru exercitii. 

Monitorizarea somnului: tineti apasat butonul de confirmare,intrati in meniu,apoi apasati 

butonul din stanga-sus,schimbati pe modul de monitorizare a somnului,apoi tineti apasat 

butonul pentru a incepe inregistrarea. Aceste inregistrari se transmit pe telefon pentru a va 

analiza daca aveti o calitate a somnului rezonabila. 


