
Manual Ceas U8 + 
Utilizatori de Iphone: 

Dupa ce achizitionati ceasul,instalati aplicatia “smartblue” in telefon. Instalarea se face astfel: 

intrati in App Store,apoi cautati aplicatia “smartblue” si insatalati-o in telefon. 

Utilizatorii de Android: 

Dupa ce achizitionati ceasul,instalati aplicatia “Smartwatch apk”. Aplicatia o puteti descarca 

dupa ce scanati codul de pe manualul de utilizare sau accesand link-ul: 

www.myuwatch.com/Smart-Watch.apk 

Dupa ce instalati aplicatia “Smartwatch.apk”,prima data porniti functia de Bluetooth,atat pe 

telefon cat si pe ceasul inteligent. Telefonul va incepe sa caute numele ceasului si va incerca sa 

se conecteze la acesta,trimitand o cerere de conectare catre ceas,apoi confirmati pe ceas 

imperecherea. Dupa aproximativ 5 sec. ceasul va afisa mesajul “sync date&timewith remote” 

(sincronizati data si timpul cu telefonul).Dupa ce conectarea s-a efectuat cu succes,puteti 

incepe sa utilizati ceasul,conform pasilor de mai jos. 

Butonul de oprire/pornire,este si butonul de “home” (acasa) ~ tineti apasat mai lung pe acesta 

pentru pornire/oprire,apasati scurt pentru a va intoarce la interfata de asteptare. 

Tasta de intoarcere ~ apasati tasta aceasta pentru intoarcerea la meniul anterior sau pentru a 

inchide un apel. 

Tasta de volum ~ apasati pentru a regla volumul 

Confirma/Raspunde ~ cand ceasul se afla in interfata de asteptare,apasati pe tasta de 

confirmare pentru a intra in meniul principal  sau pentru a raspunde cand sunteti apelat 

Microfon ~ nu acoperiti orificiul cand suna  

Port USB ~ incarcarea bateriei 

Difuzor ~ nu acoperiti orificiul cand suna 

Orificiul pentru resetare ~ apasati in acel orificiu pentru a revenii la setarile din fabrica,atunci 

cand ceasul se comporta anormal 

*Introducerea in meniul principal – conform ceasului,meniul principal are cinci pagini. 

Prima pagina – Bluetooth,Agenda,Mesagerie,Apelare 

A doua pagina – Istoric apeluri,Notificari,Muzica,Telecomanda pentru captura de la 

distanta(pentru poze) 

A treia pagina – Setari,Anti-pierdere,Economisirea energiei,Ton de apel 

A patra pagina – Monitor de somn,Limba,Pedometru,Oprirea ceasului 

A cincia pagina – Stilul meniului,Gasirea telefonului,Stilul ceasului,Alarma 

Functii: 

Bluetooth: deschizand aceasta functie,veti observa urmatoarele functii 

1. Apelare Bluetooth – cauta si realizeaza conectar cu diferite dispozitive 

http://www.myuwatch.com/Smart-Watch.apk


2. Setari Bluetooth – Bluetooth-ul poate fi pornit si oprit si se poate schimba si numele 

dispozitivului 

Agenda: ceasul este conectat la telefonul mobil si va afisa contactele din agenda telefonului 

(poate afisa pana la 1000 de contacte) 

Apelare: efectuati apeluri direct de pe ceas,fiind conectat la telefon 

Mesagerie: deschide functiile de mai jos: 

a) Mesaje primite: afiseaza un mesaj scurt pe mobil 

b) Mesaje trimise: afiseaza un mesaj scurt cu mesaj trimis 

Istoric apeluri: deschide functiile de mai jos: 

a) Apeluri pierdute – afiseaza apelurile pierdute si in acelasi timp,poate efectua apel catre 

persoana respectiva 

b) Apeluri efectuate – afiseaza apelurile efectuate  si in acelasi timp,poate efectua apel 

catre persoana respectiva 

c) Apeluri primite – afiseaza apelurile primite si in acelasi timp,poate efectua apel catre 

persoana respectiva 

Notificari: afiseaza mesajele si alte notificari care iti sunt afisate pe bara de sus a telefonului 

Muzica: controleaza si reda muzica din telefon 

Telecomanda de captura: pornirea/oprirea functiei de telecomanda pentru efectuarea 

fotografiilor cu telefonul;apasati “confirmare” pentru finalizarea fotografiilor 

Setari: deschide functiile de mai jos: 

a) Tipul ceasului – analog sau digital 

b) Setarea timpului – seteaza timpul 

c) Setarea datei – seteaza data 

d) Despre ceas – afiseaza informatii despre versiunea softului 

Anti-pierdere: ceasul incepe sa sune dupa o distanta mare intre acesta si telefon. Deschizand 

aceasta functie,veti observa urmatoarele: 

a) Permite 

Economisirea energiei: activand aceasta functie perioada de functionabilitate a ceasului,va fii 

mai mare  

Ton de apel: pentru diferite situatii. Deschizand aceasta functie,veti observa urmatoarele: 

a) Mut 

b) Vibratii 

c) Sunet1 

d) Sunet2 

e) Sunet3 

Limba: puteti schimba limba ceasului 

Pedometru: calculeaza timpul si distanta parcurse (minute si secunde) si numarul de 

kilometrii.Deschizand aceasta functie veti observa: 



a) Pedometru – dupa ce intrati in meniu,apasati cheia mecanica si fixati timpul in care 

doriti sa parcurgeti o anumita distanta 

b) Ultima inregistrare – inregistreaza minutele ultimului mers,timp si kilometrii 

c) Setariile pasilor – se realizeaza in conformitate cu raportul dintre inaltime si distanta 

Oprirea ceasului: aceasta functie poate fii setata pe diferite intervale de timp 

Gasirea telefonului: telefonul incepe sa sune,de indata ce activati aceasta functie 

Alarma: pot fii setate 5 alarme 

 


