
 
CEAS INTELIGENT  

CU SIM  
 

 
 

Ghidul utilizatorului 
 

Va rugam sa consultati  acest manual inaintea utilizarii 
 
 

1. Siguranta 
 Ceasul trebuie sa fie incarcat la capacitate maxima inainte de prima utilizare. Pentru incarcare va rugam utilizati cablul inclus in 
pachetul de vanzare. 
Nota: Nu incarcati mai mult de 3 ore. Daca incarcati ceasul mai mult de 3 ore este posibil ca acesta sa nu mai porneasca 

datorita protectiei la suprasarcina. In acest caz demontati cu atentie bateria, apoi remontati-o si porniti dispozitivul. 
 
 

  Cod de Siguranta 
  Codul de siguranta original este 1122 ; acest cod poate preveni ca ceasul sa fie utilizat de alte persoane fara permisiunea dvs. 
  Va rugam sa schimbati codul de siguranta original pentru a va asigura ca informatiile dvs. personale sunt in siguranta si sa 
memorati noul cod de siguranta ales. 

Nota : daca schimbati codul de securitate si nu retineti noul cod, anumite functii pentru care vi se solicita acest cod nu vor 

mai putea fi utilizate si producatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea utilizarii aceastora. Totodata, pentru orice 

interventie in perioada de garantie asupra produsului, acesta trebuie predat impreuna cu codul de securitate.  

Montare/Demontare Cartela GSM si card de memorie microSD. 
Deschideti capacul din spatele ceasului, scoateti bateria si introduceti cartela SIM/cardul de memorie. Va rugam efectuati operatiunile cu 
atentie, fara a forta introducerea cartelei sau a bateriei.  

Nota : Produsul are componente de dimensiuni reduse, cu rezistenta scazuta la socuri mecanice. Va rugam ca la 
montarea bateriei sa va asigurati de introducerea acesteia in locas in mod corect si fara a forta aceasta 
operatiune. Introducerea gresita a bateriei, respectiv fortarea introducerii acesteia poate conduce la ruperea sau 
deteriorarea pinilor de incarcare si implicit la imposibilitatea incarcarii viitoare a ceasului. Un astfel de defect 
provocat nu este acoperit de garantie si duce la scoaterea din garantie a produsului.  

 

2. Detalii despre Produs: 

 
   2.1 Detalii despre produs 
 

         
     
Tasta Power - Buton Pornire : Pornit/Oprit ; intrare /iesire din stand-by ; inapoi la meniul principal din functii 
Port USB: functie de incarcare/transfer de date; 
Touch screen: fiecare functie (din meniul principal) va fi afisata pe ecranul capacitiv si poate pot fi operata prin actionare tactila pe 
ecran.   
 
    2.2 Scurta descriere a produsului  
 
Puteti accesa pagina urmatoare prin glisarea ecranului catre stanga si va puteti intoarce la ultima pagina prin glisare catre dreapta. 
Pentru revenire la pagina principala, apasati butonul pornire. 
 

2.3 Utilizarea functiei de ceas  

Metoda de setare: 

In timp ce utilizati dispozitivul, apasati butonul de pornire o data pentru a iesi din modul de utilizare si apoi inca o data pentru a trece la 
modul ceas. Din modul ceas, dati click pe mijlocul ecranului pentru a pentru a modifica tipul de afisare a ceasului. Sunt disponibile 3 
variante din care se poate selecta. 

 
3.Utilizare rapida 

3.1 Descarcarea software-ul pentru sincronizarea cu telefonul mobil. 

Varianta 1.  
Din magazinul Google Play alegeti si descarcati pe telefonul dvs. mobil una dintre aplicatiile BT Notification ( se recomanda BT 
Notification ver. 1.1.43 avand rating 3.9* in Magazin Play sau ver. 4.1.3, cu iconita ceas, avand rating 3.9* in Magazin Play ). 
Functie de de modelul telefonului dvs. si de versiunea de Android utilizata de acesta, alegeti versiunea BT Notification care va asigura 
sincronizarea optima si utilizarea tuturor functiilor pe care ceasul dvs. le poseda. Nu descarcati si/sau folositi doua sau mai multe aplicatii 
simultan. 

Varianta 2. 

Scanati codul QR, descarcati si instalati pe telefonul dvs. mobil aplicatia de tip BT Notification.  

 

La instalare, aplicatia va va solicita accesul la Istoricul de pe dispozitiv/aplicatie, agenda, SMS, telefon, fotografii/media/fisiere,camera 



foto, etc. Pentru a putea realiza sincronizarea trebuie sa va dati acceptul. Dupa descarcare, urmati pasii solicitati pentru a instala 
aplicatia. 
Acesta aplicatie va va asigura doar sincronizarea intre ceasul dvs. inteligent si telefonul inteligent Android si este disponibila fara a va 
genera costuri suplimentare. Aplicatia nu preia semnalul GPRS din telefonul mobil.  
Daca deja ati descarcat softurile asociate, va rugam sa verificati versiunile si sa utilizati cele mai noi versiuni de software pentru a va 
asigura ca toate functiile se deruleaza in mod corespunzator. Va rugam sa faceti actualizare de soft, atunci cand este disponibila o 
versiune mai noua.     
 

Nota : Nu este disponibila aplicatie pentru iPhone, de aceea 4 functii nu se vor sincroniza cu acesta (1. Anti-pierdere, 2. Mesaje, 

3 Notificari aplicatii, 4. Control camera foto). Celelate functii vor functiona normal deoarece nu necesita aplicatie instalata.  

La conectarea cu telefoanele cu Android pana la versiunea 5.1.1  inclusiv suporta stabil toate functiile.( folositi BT Notification 

ver. 1.1.43 sau versiunea 4.1.3, ambele avand 3.9* rating in Magazin Play ) 

La conectarea cu unele telefoanele cu Android, unele aplicatiile existente in acest moment pot avea erori de compatibilitate si 

unele functii ce necesita sincronizare prin APP pot fi indisponibile. ( ex. aplicatii de utilizat: diverse versiuni ale BT Notification 

ver. 1.1.43 – rating 3.9*, BT Notification cu iconita ceas – ver. 4.1.3 si rating 3.9*, BT Notification rating 3.4* ). 

Functie de versiunea de BT a telefonului si de setarile acestuia, sincronizarea contactelor se poate realiza cu nume contact si 

numar de telefon contact sau doar cu numar de telefon contact. Aceat lucru este independent de ceasul inteligent, depinde 

doar de permisiunile pe care conexiunea Bluetooth asigurata de telefonul dvs. mobil le acorda. 

Datele de mai jos din prezentul ghid se refera la aplicatia BT Notification ver. 1.1.43. In mod similar se pot utiliza si celelalte 

aplicatii. 

 

3.2 Instalare si utilizare softul pentru Sincronizare 

3.2.1 Instalarea aplicatiei software pentru Android  

Pe telefonul mobil, in conformitate cu instalarea softurilor in mod uzual pe dispozitive de tip Android, dupa ce instalarea a fost finalizata, 
aplicatia poate fi stocata in memoria telefonului mobil si softul pentru sincronizare poate fi deschis si utilizat.  
Alegeti optiunea “deschideti”- apoi deschideti Bluetooth - apoi dati acceptul pentru trimitere notificari aplicatii si intrare in setari 
accesibilitate. Din setari accesibilitate alegeti sa porniti aplicatia BT Notification si dati accept pentru utilizare. Alegeti setarile de 
accesibilitate ( servicii de notificare, aplicatii, SMS, apeluri, etc ) conform cerintei dvs. de sincronizare a ceasului inteligent cu telefonul.  

 

3.2.2 Utilizare Aplicatie Android ( dupa ce aplicatia a fost deja instalata ) 

(Smart phone) Setari – Accessibilitate — accesati notificarile Bluetooth, activati aceste notificari. Aplicatia ruleaza pe fundal in mod 

automat si functia de sincronizare va fi comutata ca in imaginea de mai jos: 

  

 Faceti Click pe notificarile Bluetooth si alegeti serviciul de Notificari, selectati aplicatia Personal sau System din meniul de Notificari si 

alegeti aplicatiile personale sau aplicatiile sistemului de care aveti nevoie.( Functie de utilizare ca si telefon mobil, inclusiv mesaje text, 

apeluri, whatsapp, functia de cautare a ceasului). 

 

Atentie! 

Va rugam nu opriti serviciul de notificare Bluetooth atunci cand softul ruleaza pe fundal si nici aplicatia de software care 
ruleaza pe fundal. Daca se inchide, aceasta va afecta functia de sincronizare dintre telefon si ceas.   

 

3.3 Conexiunea Bluetooth si functia de sincronizare  

     3.3.1 Conectarea de la telefonul mobil la ceasul inteligent 

Intrati in setarile telefonului mobil – activati bluetooth – cautati dispozitive ; cand gasiti ceasul inteligent alegeti conectare, apoi selectati 
"yes" pe ceasul inteligent ; conexiune reusita;  
Cand vi se solicita sincronizarea cu agenda telefonului si istoricul apelurilor, alegeti "ok" ; este recomandat sa alegeti optiunea “nu mai 
intreba”; in acest fel va asigurati sincronizarea automata a ceasului cu agenda telefonului dvs. mobil la conectarile viitoare, fara a va mai 
cere acordul.  
      Nota: Daca ati instalat un soft pentru sincronizare, va rugam sa porniti softul de pe telefonul mobil din functiile auxiliare – 
setari - accesibilitate ; dupa conectare, in 2-5 secunde, telefonul mobil si ceasul vor solicita acceptul pentru sincronizare 
conexiune Bluetooth ; in acelasi timp si ceasul inteligent va solicita acceptul pentru conexiune si pentru sincronizarea orei cu 
cea a telefonului. Cand conexiunea a fost efectuata cu succes, atat telefonul mobil cat si ceasul vor indica conexiunea si 
functia de sincronizare este activata.    
 

3.3.2 Conectarea de la ceasul inteligent la telefonul mobil 

Selectati din meniul bluetooth de pe ceasul inteligent alimentare(power) pe starea “pornit(on)” si vizibilitate(visibility) “pornit(on)” ; 

selectati Apelare BT (BT Dialer) si dati click pentru a cauta dispozitive bluetooth “search new device”– gasiti telefonul dvs. mobil – dati 

click pentru conectare ; apoi continuati operatiunile conform 3.3.1. Odata ce conexiunea intre cele doua dispozitive a fost realizata 



conform pasilor descrisi anterior, sincronizarea va functiona atata timp cat cele doua dispozitive sunt conectate si aplicatia de tip BT 

Notification este activa.( asigurati-va ca BT Notification este activata din accesibilitatea telefonului ).    

Nota : Pentru a reusi conectarea, in acelasi timp, trebuie sa fie activa si functia Bluetooth a telefonului mobil si deasemenea sa fie 
acordata permisiunea din telefon pentru cautare de dispozitive Bluetooth. 

   

3.4 Functii de baza 

3.4.1 Apelare 
Puteti apela prin intermediul telefonului mobil ( BT ) sau de pe ceas cand are SIM ( local ). Puteti forma numarul, puteti accesa agenda 
pentru a apela sau puteti intra in istoric pentru a gasi mai usor ultimele contacte. Nota : la unele versiuni de Android, dupa sincronizarea 
contactelor, pot aparea erori la selectarea din ceasul conectat prin BT a unui contact din agenda telefonului.  
 

3.4.2 Mesaje  
Se acceseaza mesajele din telefonul mobil ( BT ) sau mesajele de pe ceasul inteligent cand are SIM  ( local ). Puteti scrie un mesaj nou 
si aveti acces la mesajele receptionate, drafturile, mesajele scrise si neexpediate sau mesajele trimise. Cand selectati un mesaj il puteti 
vizualiza ( data, ora si text ) si aveti diferite optiuni de apelare contact, retrimitere catre alt contact, stergere, etc. Puteti deasemenea 
alege daca sa pastrati sau nu memorate mesajele trimise.  

 

3.4.3 Call logs – Istoric apeluri 
Puteti vizualiza apelurile dvs. de pe telefonul mobil conectat prin Bluetooth ( BT ) sau de pe ceas cand este cu SIM card GSM ( BT ) – 
apeluri pierdute ( vizualizare, apelare, trimitere SMS), apeluri efectuate, apeluri receptionate si toate apelurile. Daca dati click pe unul 
dintre apeluri veti putea vedea data, ora si numarul de telefon aferent apelului respectiv. Aveti optiuni de apelare contact, trimitere SMS 
sau salvare in agenda ceasului. 

 

3.4.4 Phonebook – Agenda 

Accesati agenda telefonului mobil ( BT ) si agenda ceasului, atunci cand ceasul are SIM card ( local ). Puteti vizualiza contactele si aveti 
optiuni de apelare contact, trimitere SMS, salvare in agenda sau editare- pentru local. Nota : la unele versiuni de Android, dupa 
sincronizarea contactelor, pot aparea erori la selectarea din ceasul conectat prin BT a unui contact din agenda telefonului.  
 

3.4.5 Notificari  
Softul de sincronizare va va notifica si va asigura vizualizarea mesajelor si notificarilor receptionate pe telefonul mobil Android, cum ar fi : 
mailuri, Whatsapp, mesaje, etc.   

 
3.4.6 File manager – Administrare fisier 

Gestionare fisiere existente in cardul de memorie ( inserati un card de memorie ) 
 

3.4.7 Image viewer – Aplicatie vizualizare 
Vizualizare si utilizare imagini card memorie. ( inserati un card de memorie). 

  
3.4.8 Captura la distanta - Telecomanda pentru camera telefonului mobil Android  

Asigura controlarea camerei telefonului mobil prin intermediul ceasului inteligent, pentru a efectua poze cu aceasta ; Pentru a putea 
utiliza aceasta functie este necesar ca anterior sa va asigurati ca telefonul mobil nu este inchis sau in stand-by ; activati inainte camera 
telefonului daca este necesar. 

 

3.4.9 Setari 

Setarile ceasului telefon  – data si ora, format data si ora, programare pornire/oprire, limba, Mod avion – mod avion/mod normal, 
luminozitate ecran. Atentie : ceasul este prevazut cu limba romana. 
Profile - General, silentios, intalnire, pentru exterior. Profilele General, intalnire si exterior pot fi customizate functie de dorinta dvs. 
Setari de securitate - SIM si ceas. Nota : In Security Settings, codul initial de securitate pentru ceas este : 1122 
Conectivitate – se seteaza reteaua de date atunci cand inserati o cartela SIM cu conexiune la internet. Pentru utilizare datelor este 
necesara setarea retelei ( APN obtinut de la operatorul de telefonie care va livrreaza cartela SIM ).   
Resetare la setarile din fabrica – in anumite situatii puteti reseta dispozitivul si reveniti astfel la setarile din fabrica. Daca efectuati 
aceasta operatiune, toate informatiile din ceasul dvs. se vor sterge. Codul initial de securitate pentru ceas este : 1122 

 

 3.4.10 Bluetooth/Apelare BT (BT Dialer)  

Seteaza starea Bluetooth, alimentare pornita sau oprita, vizibilitatea ceasului pentru alte dispozitive bluetooth, denumirea ceasului/ 

Cautarea si conectarea/deconectarea dispozitivelor bluetooth ( utilizat pentru conectare telefon mobil ). 

 
 3.4.7 Functia anti-pierdere/Cautare telefon 

Anti Pierdere - Activarea acestei funcții va face ca ceasul sa vibreze sau sa emita o alarmă daca se afla la o distanta la care urmeaza 

sa se piarda conexiunea cu telefonul mobil cu care a fost conectat prin bluetooth. 

Cautare telefon - Ceasul inteligent cauta telefonul mobil sau telefonul mobil cauta ceasul inteligent ( din APP ), pentru evitarea pierderii. 

Sistemul de cautare ( anti pierdere) este bidirectional. La unele versiuni de Android, daca nu alegeti aplicatia potrivita aceasta 

functie poate da erori.  Alegeti BT Notification ver 4.1.3 cu iconita ceas sau scanati codul QR.  

 
3.4.9 Pedometru/Cronometru 

Se masoara numarul de pasi efectuati si a timpului in care s-a efectuat activitatea fizica. Acesta este un instrument pentru masurarea 
activitatii fizice, nu pentru inregistrarea pasilor facuti ocazional. Nu este un instrument de precizie ridicata. 
Datele despre miscare nu se sincronizeaza cu aplicatia. 
In timpul miscarii, daca vreti sa va intoarceti la meniul principal dar nu doriti sa opriti functia de pedometru, va rugam apasati 
butonul de pornire. Pedometrul va continua sa ruleze in background.  

 
3.4.10 Monitorizare somn   



Se refera la somnul dvs. si arata durata si calitatea somnului pe care l-ati avut. Datele despre calitatea somnului nu se sincronizeaza prin 
APP.  
 

  3.4.11 Indicator de sedentarism 
Puteti seta timpul dupa care sa fiti anuntat ca trebuie sa faceti miscare ; Se recomanda sa faceti acest lucru cel putin o data pe ora. 

 
  3.4.12 Raspuns rapid  

Puteti descarca si ulterior instala softul de sincronizare atunci cand scanati codul QR. Daca a aparut o noua varianta a aplicatiei, va 

rugam sa o descarcati pe aceasta si sa actualizati softul de sincronizare din telefon. 

 
3.4.14 Ceas/Alarma 
3.4.15 Calendar 
3.4.16 Calculator 
3.4.17 Profile - , silentios, intalnire, pentru exterior. Profilele General, intalnire si exterior pot fi customizate functie de dorinta dvs. 
3.4.18 Administrare fisiere - gestioneaza datele audio si video inregistrate atunci cand utilizati un card de memorie microSD 
3.4.19 Player Audio 
Poate reda muzica din ceas ( local - se utilizeaza cand folositi card de memorie micro SD) sau de pe telefonul inteligent dupa 
ce se va conecta prin Bluetooth ( Muzica BT ). 
3.4.20 Camera - se utilizeaza cand folositi card de memorie micro SD 
3.4.21 Vizualizare imagini - se utilizeaza cand folositi card de memorie micro SD 
3.4.22 Inregistrare sunet - se utilizeaza cand folositi card de memorie micro SD 
3.4.23 Facebook, Twitter – Sunt create doar butoanele, aplicatiile trebuiesc instalate. Nota ; 1. Functii valabile doar daca este 
instalat SIM card GSM si card de memorie ; nu se recomanda utilizarea deoarece la viteza 2G sunt foarte greu de instalat 
si utilizat; 2. Nu se realizeaza sincronizare cu telefonul mobil pentru aceste aplicatii.   

 
4. Atentie! 

 4.1 Incarcati complet inainte de utilizare, timpul de incarcare este de aproximativ 2 ore.    
 4.2 Pentru incarcare folositi cablul micro USB inclus in pachetul de vanzare. Puteti conecta cablul la incarcatorul telefonului 
dvs. Android sau la portul USB al unui PC/laptop.      
4.3 Bluetooth se va deconecta atunci cand se depaseste o anumita distanta admisa. Dupa trecerea pe sistemul anti-pierdere functia de 
cautare inteligenta nu va putea fi folosita decat daca inainte se va conecta prin Bluetooth.  
4.4 Va rugam sa reconectati conexiunea bluetooth daca aceasta s-a deconectat accidental (va rugam sa faceti manual conectarea daca 
functia Bluetooth sta deconectata mai mult de 5 minute).  
Va rugam sa acceptati sincronizarea cu agenda telefonica, in caz contrar nu veti putea beneficia de agenda telefonica. 
4.5 La redarea muzicii, unele denumiri ale melodiilor pot aparea, altele nu, dar acest aspect este normal si difera in functie de tipul de 
Android.   
 

5. Scurt ghid pentru rezolvarea problemelor comune  
Va rugam, in caz ca intampinati probleme in utilizarea ceasului dvs., sa consultati diversele probleme uzuale si rezolvarile lor descrise 
mai jos ; daca problema persista va rugam sa va adresati vanzatorului sau unitatii service indicate conform certificatului de garantie.  
 
5.1 Dispozitivul nu porneste 
Ati apasat prea scurt butonul de pornire ; va rugam tineti apasat butonul cel putin 3 secunde. 
Baterie slaba ; va rugam incarcati.  
Ati incarcat dispozitivul mai mult de 3 ore. Daca incarcati mai mult de 3 ore este posibil ca acesta sa nu mai porneasca datorita 
protectiei la suprasarcina. In acest caz demontati cu atentie bateria si apoi remontati-o si porniti dispozitivul. 
 
5.2 Se inchide automat 
Baterie slaba ; va rugam incarcati.  
 
5.3 Timpul de utilizare este prea scurt  
Bateria nu este incarcata complet, va rugam sa va asigurati ca incarcarea s-a efectuat complet (incarcarea completa se realizeaza in 
aproximativ 2 ore) ; 
In timpul utilizarii cartelei SIM, bateria se va consuma cu rapiditate daca semnalul este prea slab. Este normal in aceasta situatie pentru 
ca consumul de energie este foarte mare ; problema se va rezolva de la sine cand veti utiliza ceasul intr-o zona cu semnal GSM 
corespunzator. 
 
5.4 Nu se incarca corespunzator 
Verificati vechimea bateriei. Durata de functionare a bateriei se va modifica odata cu trecerea timpului ; va rugam sa verificati daca 
bateria functioneaza corespunzator si schimbati daca este necesar.  
Verificati daca incarcatorul functioneaza corespunzator. Schimbati incarcatorul daca este cazul. 
Va rugam sa verificati daca conectarea prin slotul micro USB functioneaza corespunzator, in caz contrar, va rugam sa incercati din nou 
cu alt cablu.  
 
5.5 Numele apelantului nu apare in momentul apelului.  
Ati uitat sa incarcati agenda telefonica in momentul conexiunii cu BT sau nu ati selectat aceasta operatiune ; reincarcati agenda.  
Ati uitat sa sincronizati agenda cand v-ati reconectat, va rugam sa disociati dispozitivul si sa realizati din nou conexiunea BT.  

 
5.6 Calitate slaba a apelului vocal. 
Ceasul si telefonul sunt prea departe, va rugam sa le apropiati mai mult ; semnal slab BT. 
 Semnalul slab din timpul convorbirii telefonice efectuate Local poate fi afectat de locul in care va aflati, va rugam sa va mutati intr-un loc 
cu semnal GSM mai bun.   

 
Nota : In cazul in care odata cu produsul nu ati receptionat ghidul (manualul) de utilizare in limba romana sau daca 
dupa parcurgerea acestuia intampinati probleme referitoare la utilizarea produsului, pentru asistenta in vederea 
punerii in functiune sau in exploatare, va rugam apelati serviciul de asistenta la +40.726.614.551.  
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