
Ceas Q18

Buton Pornit/Oprit: pornire/oprire; deschide/inchide ecranul; inapoi la meniu
Port USB: incarcarea bateriei/descarcarea datelor
Ecran tactil: fiecare functie va fi afisata pe ecranul tactil
Puteti intra in pagina urmatoare glisand ecranul catre stanga,si va puteti duce la ultima pagina,glisand spre dreapta de
mai multe ori;puteti  vedea notificarile ce apar in bara de sus,glisand de sus in jos si va puteti  intoarce la meniul
principal,glisand de jos in sus.
Afisarea ceasului:
Metoda 1: Apasati in central ceasului pentru a allege si seta afisajul dorit al ceasului.
Metoda 2: Meniu principal- setari – meniul de afisare in modul de repaus (standby) – deblocati selectarea,alegeti 
modul pe care il doriti.
Scanati  codul  QR,descarcati  aplicatia  care  se  potriveste  cu  telefonul  dvs.  Android.  Daca  déjà  ati  descarcat

aplicatia,va rugam sa verificati versiunea si sa o folositi pe cea mai noua,pentru o functionare cat mai buna a 
ceasului.
Conectarea prin Bluetooth: De 
la Telefon la Ceas
Activati Bluetooth-ul telefonului,apoi pe cel al ceasului si selectati “Cautare”,cand o sa gasiti Q18,selectat “yes” in
telefon,pentru imperecherea celor doua dispositive.
Va rugam,alegeti “sure” (sigur),cand va apare cererea pentru agenda telefonica,intre timp ar fi bine sa selectati “nu imi 
mai aminti”,acest lucru este mai confortabil cand va veti conecta data viitoare.
De la Ceas la Telefon
Activat Bluetooth-ul ceasului – cautare dispositive – gasiti telefonul – conectare.
Mesaje:
Sincronizati telefonul sau doar vizualizati mesajele.
Istoric mesaje:
Va  puteti verifica istoricul apelurilor dup  ace  va  conectati prin  Bluetooth cu  telefonul. Va  va  afisa  apelurile 
pierdute,cele receptionate si cele effectuate.
Notificari:
Cand primiti mesaje sau notificari pe telefon,ceasul va va alerta pentru ca acestea sa fie verificate de dvs.
Telecomanda pentru camera:
Inainte de a folosi camera telefonului,cu ajutorul ceasului,trebuie sa porniti camera telefonului.
Setari:
Setati afisajul ceasului si tema dorita pentru ceas. Codul de securitate este 1122.
Pedometru:
Poate fi folosit ca un instrument ce  va ajuta sa nu faceti exerciitii in  mod excesiv/insufficient,masurandu -va 
caloriile,bazandu-se pe datele culese: numarul pasilor,distant,viteza,timpul,et.
Monitorizarea somului:

Va monitorizeaza calitatea somnului in functie de timpul dormit.
Aplicatii:
Alarma,Calendar,Calculator,Profil,File Manager,Audio  player,Setari  teme,Camera,Inregistrare  video,Vizualizarea 
imaginilor,Video player,Browser,Instrumente SIM,functii NFC


