
                         Ceas inteligent U80 

 
Butonul de pornire: 
Tineti apasat lung pentru pornire/oprire si apasati scurt pentru a iesi din meniu. Apoi apasati 

scurt pentru blocare/deblocare. 

Butonul din stanga: 
Meniu/confirmare. Intrati in meniul ceasului sau “confirmati” operatiile din meniu. 

Butonul din mijloc: 
Tasta de apelare/glisare in sus. Intrati in interfata de apelare a ceasului,sau glisati in sus pagina 

meniului,sau controlati volumul telefonului sau in timp ce ascultati muzica. 

Butonul din dreapta: 
Intoarcere/incheiere apel. Buton de intoarcere cand sunteti in meniul ceasului. 

Glisare stanga/dreapta: pagina meniului sus/jos 

Apasati pe ecran: intrati in meniu 

Glisati descendent: iesiti din meniu 

Conectare,deconectare sau reconectare prin Bluetooth: 
Modul 1: Ceasul se conecteaza prin Bluetooth,prin imperecherea informatiilor 

Modul 2: Telefonul se conecteaza prin Bluetooth,prin imperecherea informatiilor 

Dupa conectare,ceasul va trimite o cerere catre telefon pentru accesarea istoricului apelurilor si 

a agendei(ceea ce implica informatii personale,ceasul nu va accesa aceste informatii),acceptati 

cererea,altfel functia de sincronizare a istoricului apelurilor si a agendei nu va functiona normal. 

Cand distanta dintre ceas si telefon este mai mare de 10 metri,ele se vor deconecta automat. 

Daca in urmatoarele 5 minute le veti apropia din nou,conexiunea se va realiza automat,in cazul 

in care trece mai mult de 5 minute de cand le-ati despartit,conectarea se va face manual. 

Ceasul cu Bluetooth va suna cand se conecteaza/deconecteaza. 

Functii: 
Bluetooth: cauta,conecteaxa/deconecteaza dispozitive 

Apelare: formati un numar din interfata pentru apelare sau puteti apela din istoricul de apeluri 

Mesaj scurt: sincronizati mesajele scurte din telefon 

Agenda: sincronizati agenda telefonului cu ceasul 

Istoric apeluri: sincronizati istoricul apelurilor din telefon pe ceas,aceasta functie include apeluri 

pierdute,apeluri efectuate si apeluri primite,cate 30 din fiecare 



Muzica: ascultati muzica pe telefon prin BT. Atingeti butonul din mijloc sau pictogramele“+”/”-“ 

pentru reglarea volumului;apoi veti ajunge in interfata pentru reglarea volumului,iar daca nu 

interactionati cu ceasul in timpul acesta,va iesi automat din aceasta interfata fara a fi necesar sa 

folositi butonul de intoarcere. 

Instrumente: Calendar,Alarma,Calculator,Oprirea cesului 

Captura de la distanta: Contoleaza telefonul prin Bluetooth pentru a face poze. Inainte trebuie 

sa deschideti modul de fotografiere al telefonului si ecranul sa nu fie inchis. Unele telefoane nu 

suporta aceasta functie. 

Masurarea pasilor (pedometru): aceasta aplicatie este special creata pentru cei preocupati de 

sanatatea lor. Fereastra din stanga-sus afiseaza numarul de pasi,in dreapta-sus afiseaza 

distanta. Jos va afiseaza caloriile si timpul. Sunt si cateva optiuni pentru cronometrarea 

pasilor,in coltul din dreapta-sus,parametrii si recordurile pot fi setate sau controlate atingand 

pictograma. Cronometrarea pasilor poate functiona ca fundal implicit. Primii pasi nu vor fi 

afisati imediat pe ecran pentru a evita conturile false. Afisarea se va face dupa ce pasii vor fi 

stabili,dar si acei primi pasi vor fi contorizati. In fiecare zi,afisarea pasilor va fi le la 0,pentru a 

tine o evidenta a numarului de pasi din fiecare zi. 

A bea: pentru cei ce uita sa bea apa. In interfata acestei aplicatii veti vedea cata apa nu ati baut. 

Puteti seta 4 alarme pentru a va aminti cand sa beti apa. 

Odihna: pentru cei care stau pe scaun la serviciu;aceasta aplicatie va aminteste,in functie de 

alarmele setate de dvs ca trebuie sa va ridicati sa faceti cativa pasi. 

Monitorizarea somnului: monitorizeaza atat somnul nelinistit cat si pe cel adanc pentru a va 

putea tine dvs o evidenta a odihnii din fiecare seara. 

Anti-furt: ceasul va scoate un sunet ascutit cand este indepartat mai mult de telefon pentru a va 

pune pe dvs in garda cand va este furat telefonul. 

Modul de economisire a bateriei 

Setari: Ceas,tonuri de apel,volum,limba,afisaj,vreificarea nivelului bateriei,setari pentru 

Bluetooth sau revenire la setarile din fabrica (formatare). 


