Manual de Informações do Relógio SMART U8

Auto falante (7)

Modelo: SMART U8

Porta USB (6)

Ligar (1)

Microfone (5)

Voltar / desligar (2)

Confirmar (4)

Volume (3)

1.Informações
1.1. As imagens do manual não necessariamente vai ser igual a imagem do Relógio
procurado.
1.2. 3ATM – é resistente a agua, não é a prova d’agua , não pode nadar
5ATM - é resistente a agua, não é a prova d’agua , pode nadar, mas não pode mexer
nos botões quando estiver imerso
Por mais vedado que um relógio seja NENHUM é a prova ao vapor produzido durante o
banho, o que pode gerar gotículas internas no visor do seu relógio. Além disso, outro fator que prejudica seu relógio são os produtos químicos
utilizados durante o banho, como shampoo, condicionador, sabonete e produtos desse tipo. Isso não significa que no seu primeiro banho com o
relógio ele irá estragar, mas a cada banho que você tomar com ele, você estará diminuindo a vida útil dele.
O relógio SMART U8 não pode ter contato com agua

2. Característica
Cronômetro
Função chamada: Responda ou faça chamadas do seu pulso. Toca, quando você receber uma chamada. Mostra no Display o número ou nome
da chamada recebida
Tela Touch TFT LCD, 1.44 "
Toca a música em seu Celular (após emparelhamento Bluetooth)
Toca avisando que seu telefone celular está desligado
Sincroniza agenda de telefone / SMS / histórico de chamadas (apenas para Android)
Pedômetro
Dispara foto
Barómetro
Vibração função do obturador celular
Seu relógio avisa quando o seu telefone celular Android recebe uma mensagem (incluindo WeChat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, .....
Você será avisado quando estiver muito longe do seu celular e perder o sinal de comunicação
Se o seu dispositivo usa o sistema ISO só irá ter essas funções em seu relógio: pressão, Calendário, Chamada, calculadora, relógio, cronómetro e
Mensagem.
Tipo
CPU

Detalhes

Descrições

Tipo

Mtk6260- Um RM7 + CSR3.0

Velocidade

360 MHz

RAM

SRAM

MTK6260 (Embutido) - 128 M

ROM flash

Flash NOR

MTK6260 (Embutido)- 64 M

ALTO-FALANTE

Embutido

8Ω/0,5 W falante x 1

Mic

Embutido

SIM

G-sensor

Embutido

SIM

Bluetooth

Embutido

MTK6260 (Embutido)- BT4.0

Altitude

Interno

SIM

Tipo

Detalhes

Descrições

Sistema de operação

Núcleo

Configuração de software

Recurso de software

Livro de telefone

1000

Phone Call

Support (carga modo alto-falante e receptor)

SMS

Support (necessidade app)

MMS

Empurre Icon (necessidade app)

Câmera

Telefone controlMobile (necessidade app)

Sincronização de tempo.

Apoio

Histórico de chamadas

Apoiar o acesso ea chamada

Leitor de música

Apoio

Definir hora/Data

Definido pelo usuário

Alarme

Suporte três set

Cronômetro

Apoio

Idioma

Padrão China e Inglês (multi apoio de linguagem _
Gmail, CNN app, ZAKER
Linha, facebook, instagrate, Facebook Mensagem
Qq, V mensagem, 360

Telefone inteligente
Informações notifcatição
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3. Funções
3.1. Observações
Você deve ler o manual, assim terá uma abrangente compreensão da utilização do equipamento.
Verá que é um método simples de operação.
Este dispositivo é usado, desde que seu celular tenha sistema Bluetooth. Pode sincronizar agenda e fornece uma variedade de recursos e
serviços úteis para facilitar suas atividades de trabalho e lazer do seu celular.
Reservamo-nos o direito de fazer qualquer alteração sem aviso prévio
USUÁRIO IPHONE:
Para obter o aplicativo para o IPHONE: entre na App Store do telefone e, em seguida, procure o app "lightblue"
USUÁRIO Andriod:
Instale o programa do seu relógio "Smartwatch.apk" (existe vários aplicativos que fazem a comunicação outro também é o BT
Noticação )no seu celular, para receber SMS, Facebook, Integrar, Facebook mensagem, QQ, previsões meteorológicas e outros
lembretes de mensagens instantâneas.
Dica: a bateria deste produto é não removível. Logo o relógio pode não liga quando ficar ocioso por mais de um mês.
Por favor, carregar o seu dispositivo.
3.2. Especificações:
Material: silicone e alumínio
Peso: 76g
Cor: Preto
Dimensões: 24 x 4 x 1 cm (L x W x H)
Faixa de transmissão: ≥10m
Tempo de conversação: cerca de 3 horas
Tempo de carregamento: de 4 a 6 hora
Music Tempo de jogo: cerca de 6 horas
Em Standby: cerca de 160 horas
Bluetooth Versão: Bluetooth V3.0 + EDR, faixa de frequência: espectro de 2,4 GHz Suporte
Linguagem: Inglês, Francês, Russo, Alemão, Espanhol, Árabe, Português, Italiano.
Bluetooth Protocolo: A2DP + HFP 1.5 + HS P 1.2
Power de alimentação: Embutido 230 mAh recarregável bateria material: aço + Silício
Compatível: Android 4.0 ou acima, IOS 6.0 ou acima.
Não pode ter contato com agua, e nenhum liquido.
3.3. Conhecendo o relógio
(1) Ligar ou desligar: Pressionando este botão para iniciar power on / off, ou se o relógio estiver ligado Pressione para voltar para a
interface de espera.
(2) Tecla Voltar / Desligar: clique para voltar ao menu anterior ou desligar quando chamando
(3) Tecla de volume: clique para pop-up interface de ajuste volume
(4) Confirmar: clique para entrar no menu principal, confirme-chave na principal de menu, tecla de atendimento ao chamar.
(5) Microfone: Não tampar quando estiver em uma chamada
(6) Porta USB: carregamento da bateria. O SmartWatch deve ser colocado em uma temperatura ambiente de -10 ℃ ~+55 ℃ e da
ventilação durante o carregamento, e certifique-se de usar o cabo USB original fornecido na embalagem. tensão de carga é de 5 Volt
/500mA.
(7) Alto-falante: Não tampar quando estiver em uma chamada.
Orifício RESET: clique nesta chave para voltar as configurações de fabrica
Ao entrar no menu principal, as funções são divididas em paginas:
Primeira página: Configurações, perdeu, economia de energia, toque;
Segunda página: Barômetro, altímetro, pedômetro, cronômetro.
Terceira página: Bluetooth, Agenda, Discador, Mensagens;
Quarta página: Registo de chamadas, notificação, música, câmera (precisa de aplicativo);
Quinta página: Alarme, calendário, calculadora, monitor do sono;
3.4. Configurações
Abra esta função verá o seguinte menu
1) Tipo de relógio: Para analógico e relógio digital.
2) Set Time: possível configurar tempo.
3) Definir data: Pode definir a data.
4) Sobre relógio: Display para celular software do telefone informações sobre a versão.
Economia de energia: Abra esta função, o uso do tempo do relógio vai ser mais durável.
Toque: Para estado diferente definir toques, Abra esta função verá o seguinte menu: Mudo, Vibrações, Ring1, Ring2, Ring3
Monitor de sono: Pode monitorar sua qualidade de sono
Idioma: Pode alterar o idioma do relógio, tem em Português.
Quando em português, algumas notificações podem ainda aparecer em inglês.
Pedômetro: Cálculo do tempo (hora, minutos, segundos) e o número de quilômetros (km), esta função verá o seguinte menu.
1) pedômetro: Após entrar no menu, em seguida, pressione as teclas disparar inicia a contagem
2) o último registo: Grave a ata da última vez andado e quilometragem
3) Ajuste Passo (CM): De acordo com a relação altura configuração passo e distância
Cronômetro: Abra esta função pode fazer a cronometragem.
Estilo Menu: Pode mudar o display estilo do menu do relógio
Encontrar telefone: O telefone tocará assim que aberta esta função (desativada no iphone)
Estilo Relógio: pode mudar o display relógio do relógio
Alarme: é possível definir 5 alarmes
Barómetro: Abra esta função para exibir a pressão atmosférica atual (hPa) e a temperatura atual em graus Celsius.
Altímetro: Cálculo da altura relativa em metros ascendente ou descendente depois de empurrar o ícone de reset em seu ponto de partida.
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3.5. Comunicação
A comunicação do relógio com o celular é feita via Bluetooth
Mas para isso seu celular tem que ter um aplicativo para essa comunicação
Modo APK Acesso 1: Transferir usando o seu celular para digitalizar o código bidimensional abaixo

http://map.m.360.cn/t/S_4ezyL
Modo APK Access 2: Transferir a partir de endereço da Web
Endereço IP: http://www.u8watch.net/smart-watch.apk
Depois de instalar o "Smartwatch.apk", e abrir esse aplicativo em seu celular, abra a função Bluetooth do seu celular e do relógio,
O Telefone irá procurar o nome Equipment relógio e iniciar uma conexão, seu celular vai enviar "pedido de emparelhamento Bluetooth"
Então você pressione "confirmar" para o emparelhamento, Depois de emparelhar relógio irá pedir "** (Ligado)"
Cerca de 5 segundos depois, o relógio irá pedir "data de sincronização e tempo com controle remoto"
(funções de synchronousing data e tempo necessário para instalar "Smartwatch.apk" no telefone inteligente),
Enquanto há um ícone na interface de espera, o que indica uma conexão bem-sucedida entre o smartphone e relógio,
Após uma conexão bem sucedida.
(Baixar App: Você pode digitalizar o código QR para baixar o aplicativo na instrução (O aplicativo apenas para telefones Android)
Ou baixar o aplicativo chamado "BTNotification.apk" a partir do seguinte link: Link: ftp://211.144.196.251 Usuário: 123456 , Senha: 123456
O download, instalação e aplicações da APK em seu celular O arquivo APK "VIBIAN XWATCH10" é necessário
Para ser baixado e instalado no smartphone antes de usar o SmartWatch.
1) download do arquivo APK e instalar. Visite a download seção em www.vibianworld.com para baixar o APK
→ Instale o APK para VIBIAN XWATCH10 no telefone: http://vibianworld.com/download.php?CM_ID=81#.VFptWzTF98E
2) Conecte o SmartWatch com o smartphone por Bluetooth.
Definições no seu smartphone → Clique Bluetooth → Procurar Bluetooth ID "U8" na lista de dispositivo
Bluetooth → Para o smartphone com Bluetooth ID "U8"
O telefone vai receber um "pedido de emparelhamento Bluetooth" e pressione "Confirmar" para o emparelhamento.
Depois de emparelhar o VIBIAN XWATCH10 ele irá pedir "** Conectado". Isto indica que uma ligação bem sucedida foi
estabelecida entre o smartphone e o modelo U8 VIBIAN XWATCH10 relógio. Haverá uma interface de espera "" ícone indicando
que um conexão bem-sucedida tem sido feito com o seu smartphone. Após um conexão bem-sucedida, você pode seguir a
operação de acordo com o abaixo passos.
3) Instale o APK e configurar as definições de acessibilidade no APK
Programas. Ative o serviço de notificação em suas configurações de acessibilidade do Android permitindo que o SmartWatch
para mostrar notificações de aplicativos.
3.6. Bluetooth
Ao emparelhar com seu celular, irá aparecer em seu celular: BT WATCH / ou M8- conecte.
Se o relógio se conectar ao celular sem o aplicativo, a maioria das funções do celular não terá no seu relógio.
Para a conexão é necessário que o Bluetooth do celular e do relógio esteja liberado
No relógio no primeiro item - ALIMENTAÇAO tem que estar ativada.
Quando o Bluetooth é desconectado ou o telefone está fora da distância de Bluetooth, o relógio irá alertar.
3.7. Agenda
Se o relógio estiver conectado com o celular irá exibir contatos do celular no seu relógio (pode exibir ate 1000)
3.8. Mensagens
Abra esta função verá o seguinte menu:
Caixa de entrada: Mostra suas mensagens do celular , e as mensagens enviadas:
No Iphone não tem essa função
3.9. Chamadas
O relógio se conectado ao telefone pode discar
Abra esta função verá o seguinte menu
1) As chamadas não atendidas: Mostrar a chamada não atendida, Ao mesmo tempo, pode ligar para o contato correspondente
2) Chamadas discadas: Mostrar a chamada discada, Ao mesmo tempo, pode ligar para o contato correspondente
3) Chamadas recebidas: Mostrar a chamada recebida, Ao mesmo tempo, pode ligar para o contato correspondente
4) Todas as chamadas: exibir todos os registros do telefone
3.10. Notificação
Pode exibir a mensagem e outra legenda que aparecem na parte superior do seu Relógio
3.11. Música
Pode controlar a reprodução de música no telefone móvel
3.12. Captura Remota - Câmera
Pressione esta função, o smartwatch mostrará o lembrete "Por favor, instale "SmartWatch APK"
Em seu smartphone ", caso não tenha sido instalado.
Essa função se resume em apenas mostrar a imagem captada pelo seu celular, ao clicar para tirar uma foto ela não é gravada.
Só irá aparecer a imagem do seu relógio se a câmera for acionada pelo relógio.
Tem a possibilidade de baixar um aplicativo que tem essa função (procure na loja de aplicativos : Notificações de BT – entre em definições
de acessibilidade e habilite : Notificação de BT
No Iphone não tem essa função.
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