
Ceas Smartwatch BT-DZ09

Avertizare pentru siguranta

Ne rezervam dreptul de a modifica sau de a avea notificari avansate in acest manual.

Ceasul trebuie incarcat timp de 2 ore inainte de folosire.

Detalii Produs

Mod de folosire 

Va rugam folositi acest ceas cu Bluetooth in directia potrivita, butonul de alimentare trebuie sa fie in partea de jos a ecranului si 
camera trebuie sa fie in partea de sus.

 Buton de pornire: apasati pe butonul de ON/OFF si apoi apasati scurt pe EXIT din meniu.

 USB: se foloseste pentru transfer de date

 Ecran tactil: toate functiile pot fi folosite prin apasare.

 Acces rapid

Ceasul intra in meniu dupa ce se deschide, glisati  pentru a schimba meniul

Schimbarea ceasului de pe ecran

Pe ecranul ceasului apasati scurt pentru a schimba forma ceasului de pe ecran.

Operatiuni rapide

                       Descarcare si sincronizare

Scanati codul QR si descarcati aplicatia care se potriveste cu smartphone-ul  dumneavoastra; aceasta descarcare va consuma 
traficul de date.

 Instalare si folosire soft de sincronizare

Suport pentru Android

Dupa ce instalati aplicatia intrati in setarile telefonului > Accesibilitate > Bluetooth si bifati ON. Intrati la “Notificari” pentru a 
alege aplicatia, puteti alege intre serviciile de apelare si SMS.

Nota: aplicatia se poate inchide atunci cand telefonul intra in modul de economisire a bateriei.

                 Conectare Bluetooth si functia de sincronizare

Metoda 1: De la telefon la ceas: Setari telefon > porniti Bluetooth > cautati aparatul, sincronizati atunci cand Bluetooth gaseste 
DZ09.

Metoda 2: De la ceas la telefon: Dupa conectare, ceasul va trimite o cerere pentru a citi istoricul apelurilor primite (anumite 
telefoane nu permit aceasta sincronizare). Va rugam sa acceptati, altfel nu se poate sincroniza corespunzator.

  Functii de baza

Mesaje: Sincronizeaza mesajele

Registru telefonic: sincronizeaza toate apelurile - pierdute, primite si formate

 Bluetooth: Setati statusul ON sau OFF.

Conexiune Bluetooth: Bluetooth trebuie conectat la telefon.

Notificari: sincronizeaza mesajele de pe telefon QQ,weChat,Twitter,Facebook,etc.

Poze:  puteti controla cu ajutorul ceasului camera telefonului.Camera telefonului trebuie activata.

Functie Antipierdere: puteti cauta telefonul cu ajutorul ceasului sau invers.



Muzica: o puteti reda prin telefon si prin ceas (trebuie conectat prin Bluetooth)

Pedometru: inregistreaza distanta parcursa; pentru a parasi programul apasati pe butonul de alimentare. 

Monitorizare somn

Reamintire Sedentarism: va aminteste sa faceti miscare

Cod QR: scanati codul pentru a descarca aplicatiile

Alarma

Calculator

Calendar

Album

 Profil

 Manager fisiere

 Setari: tip ceas, limba, parola etc.

 Teme

 Inregistrare sunet

             Camera foto

      Unelte SIM

 Mod economisire baterie

Nota

Va rugam sa il incarcati 1-2 ore inainte de folosire.

Va rugam folositi cablul de incarcare din cutie. Puteti folosi si cablul de la telefonul Android.

Bluetooth se poate deconecta ocazional; va rugam sa reconectati.

Muzica: din cauza modelelor diferite de telefoane anumite albume nu vor indica denumirea 

Probleme comune

Nu se deschide

Apasati butonul de deshidere mai mult de 3 secunde, daca bateria este descarcata va rugam sa incarcati.

Se inchide automat

Baterie descarcata

           Descarcare rapida

Bateria nu este incarcata suficient; daca semnalul este slab ceasul va consuma mai multa baterie.

           Semnal slab

 Atunci cand apelati de pe ceas este posibil ca semnalul sa fie slab.


