
 Manual Smartwatch U-Watch U8 
Cum purtati si folositi ceasul? 
Purtati acest ceas inteligent cu Bluetooth in directia corecta,butonul de pornire trebuie sa fie in partea de sus cand purtati 
ceasul pe partea dreapta si trei butoane jos,sub oglinda. 
 Buton pornit/oprit;buton iesire: apasati butonul pornit/oprit,dupa ce intrati in meniu,apasati scurt butoanele pentru a va 

afisa ceasul. Ecranul ceasului in mod de asteptare se poate aprinde de pe buton,pentru a va afisa ora. 

 Tasta din stanga-jos: meniu/tasta de intrare. Din interfata modului de asteptare puteti accesa meniul principal. 
 Tasta din mijloc: tasta de apel/informatii: interfata ceasului in mod de asteptare,poate intra in interfata de apelare. Cand 

primiti apeluri sau ascultati muzica,aceasta tasta o puteti folosi pentru ajustarea volumului 

 Tasta din dreapta-jos: este tasta de revenire/terminare a apelurilor. 

Scurtaturi: 
 Glisati cu degetul pe ecran – pagina meniului 
 Atingeti cu degetul pe ecran – intrati in meniu 
 Glisati de sus in jos sau pe verticala – iesiti din meniu 

Conectare/deconectarea prin Bluethoot: 
Mod de conectare: ceasul initiaza imperecherea prin Bluethoot; 
Doua conectari: telefonul cauta informatii de asociere pentru a initia conectrea Bluetooth. Dupa o conectare reusita a 
ceasului inteligent,acesta va trimite o notificare in care solicita accesul pentru citirea agendei telefonului si a jurnalului de 
apeluri (incluzand toate aplicatiile personale). Va rog sa efectuati confirmarea pentru ceas,altfel,ceasul nu se va sincroniza 
cu ceasul si acesta va afecta funcionarea normala a istoricului apelurilor. 
Daca distanta dintre ceas si telefon este mai mare de 10m,ceasul se va deconecta automat dupa 5 minute,iar in cazul in 
care distanta dintre cele doua va fi mai mica de 10m,ceasul se va reconecta automat. 
  Bluetooth – cauta dispozitive bluetooth,conexiuni,deconectari si alte operatii 

  Cadran – este situat in mijlocul ecranului si intra in optiunile meniului pentru a forma un numar de telefon,poate 
selecta,de asemenea, si istoricul apeluriolor 

 Notificarile primirii unui mesaj pe telefon,pot fi afisate pe ecranul ceasului 
 Sincronizarea agendei telefonice – afisata si pe ceas 
 Sincronizare a istoricului apelurilor: apeluri pierdute,efectuate sau primite 
 “Bluetooth music”,poate reda muzica din telefon,pe ceas,prin intermediul bluethoot-ului.Unele dispozitive necesita 

deschderea unui program de redare a muzicii pentru a functiona in conditii normale. Butoanele ecranului de pe interfata 
programului,indica spre butonul din mijloc pentru ajustarea volumului (+/-). 
 Telecomanda pentru controlarea camerei prin intermediul Bluetooth-ului pentru a efectua poze. Necesita blocarea 

ecranului,in cazul in care ecranul este deblocat,aceasta actiune nu va fi permisa. 

  Pedometru – este special pentru persoanele care sunt preocupate de sanatatea lor. 

 Altimetru – afiseaza altitudinea la care va aflati 

  Barometru – afiseaza presiunea din mediul ambiental si temperatura 

 Alarma anti-pierdere – cand distanta dintre ceas si telefon este mai mare de 10m,ceasul va incepe sa sune 


