
                                   Ceas GT08 

Introducere: 

Buton de pornire – porneste/opreste ceasul,trezire si revenire 

Cablu USB – are functia de a transfera datele si de incarcare a ceasului 

Ecran tactil – ceasul are un ecran ce poate fi folosit cu un creion special sau chiar cu degetele 

Utilizare rapida: 

Dupa ce il porniti,glisati cu degetul pe ecran,spre stanga pentru a intra in urmatorul meniu,apoi 

glisati cu degetul spre dreapta pentru a revenii la meniul anterior. Glisati cu degetul de sus in 

jos pentru vedea notificarile din bara,glisati apoi de jos in sus pentru a revenii la meniul 

anterior. 

Folosirea ceasului pe ecran: 

In timp ce folositi ceasul,apasati butonul de pornire pentru a deschide ecranul ce foloseste doar 

ceasul. Apoi apasati pe centrul ceasului pentru a schimba modelul de afisare al acestuia. 

Moduri de setare: 

Metoda 1 – deschideti ceasul ,apasati in centrul ceasului si selectati unul din cele 3 modele de 

afisaj al ceasului; 

Metoda 2 – eschideti ceasul,,intrati in meniu – setari – setari telefon – meniu inmod de 

asteptare – deblocati tipul selectat 

Setari tema: 

Metoda de setare  - intrati in meniul ceasului – teme – setari teme – selectati tema dorita 

Descarcarea sincronului pentru soft: 

Metoda 1 – deschideti meniul ceasului – introduceti codul QR,folosind telefonul si scanati codul 

QR pe ceas. 

Metoda 2 – Folosind telefonul,scanati codul QR din maualul de utilizare pentru a-l descarca. 

Metoda 3 – Folosind browser-ul din telefon,introduceti adresa de mai jos pentru descarcare: 

http://unibuying.blob.core.windows.net/apks/BTNotification_K6.apk  

http://unibuying.blob.core.windows.net/apks/BTNotification_K6.apk


Dupa descarcare,conform cerintelor pentru instalarea aplicatiei,acest program suporta doar 

sincronizarea intre ceas si telefon cu android. 

Daca totusi ati descarcat un soft de pe alt canal,verificati versiunea soft-ului descarcat. Folositi 

ultima versiune de sincronizare a soft-ului,pentru o functionalitate normala. 

Conexiunea Bluetooth si functii de sincronizare 

Din setarile telefonului,activati Bluetooth-ul – cautati dispozitive,cand gasiti  GT08,selectati 

“alegerea potrivita” si apoi “da”,conexiunea intre ceas si telefon se va realiza cu succes. 

Functionalitatea meniului: 

Mesagerie – ceasul se va conecta la telefon si va afisa mesajele din acesta; 

Istoric apeluri – dupa conectarea ceasului prin bluetooth,vei putea vizualiza statusul 

apelurilor,dar pe termen scurt; 

Bara de notificari: 

Afiseaza informatiile din telefon,in partea de sus a ecranului ceasului,de exemplu: 

Mesaje,Timp,Twitter,Facebook,etc. 

Fotografiere de la distanta: 

Controland din ceas camera telefonului,puteti face fotografii,nu inainte de a deschide functia 

de camera din telefon. 

Anti-pierdere: 

Puteti cauta ceasul cu telefonul mobil si invers. 

Pedometru: 

Intrati in setarile pedometrului si glisati spre stanga,acolo puteti vedea pasii si caloriile 

arse,viteza si kilometrii parcursi,precum si alte informatii ale miscarilor. In cazul in care doriti sa 

reveniti la meniul principal si totusi nu doriti oprirea aplicatiei,apasati butonul de pornire. 

Pedometrul va functiona in continuare pe fundal. 

Monitorizarea somnului: 

Conform timpului dumneavoastra de dormit,va poate monitoriza calitatea somnului. 

Ceas 



Calendar 

Calculator 

Profiluri 

Manager de fisiere 

Player de muzica 

Reda muzica din memoria ceasului sau pe cea din memoria telefonului 

Camera 

Dispozitiv de inregistrare video 

Fotografii 

Inregistrare 

Mutarea si distribuirea datelor stocate: 

Aplicatia NFC 

Acest model de ceas are functia NFC (Near Field Communication ~ Campuri de comunicare 

apropiate) 


