
Manual de utilizare D watch de tip iWatch 

 

D watch este compatibil atat cu iPhone cat si cu Android. 

Tasta dreapta jos – tasta A 

Tasta dreapta sus – tasta B 

Conexiunea: 

Se apasa lung tasta B pentru a porni dispozitivul. O apasare scurta a aceleasi taste va porni Bluetooth-ul. 

Intrati in interfata Bluetooth selectand “search equipment” iar apoi tastati OK. O sa gasiti dispozitivul (ceasul) sub numele “DFyou”. 

Confirmati conexiunea. 

*pentru telefoanele cu system de operare Android, se va deschide interfata Bluetooth din setari. 

Atentie! Daca nu se poate face conexiunea intre ceas si telefon opriti Bluetooth-ul si repetati operatiunea mai tarziu. 

Asigurati-va ca telefonul si ceasul au baterie suficienta pentru a putea fi folosite. 

Anumite telefoane de tip mai vechi, pot sa nu fie compatibile cu ceasul. 

Tasta A este o tasta multifunctionala. 

Tasta B se poate folosi pentru operatiunea “inapoi”/ “back”. 

Apasand lung pe tasta A intrati in meniu, apasand scurt aceeasi tasta selectati functiile dorite. 

Mod de operare: 

Cand ceasul este in standby, porniti ecranul apasand scurt tasta B, apoi o sa puteti vedea ora si data pe ecranul ceasului. 

Meniul va aparea pe ecranul ceasului doar dup ace apasati tasta A timp de 3 secunde. 

Apasati tasta A pentru a gasi functia dorita si din nou aceeasi tasta pentru a selecta functia dorita. 

Daca doriti sa reveniti la functia anterioara apasati tasta B pentru a finalize operatiunea. 

Pentru a putea folosi ceasul este necesara instalarea aplicatiei Bluetooth Notification APK. 

Site-uri utile pentru a descarca aplicatia Bluetooth Notification APK: 

www.kctsv.com/download/BTNotification_k6_1.3.19.10.apk  

http://www.fundo.cc/files/fundo.apk  

Apeluri: 

Facand conexiunea intre ceas si telefon, o sa puteti primi apeluri direct pe ceas, acesta vibrand si aratand numarul apelantului. 

Apasati lung tasta A pentru a raspunde la telefon. 

Pentru a respinge apelul apasati scurt tasta A. 

Functia “GASESTE TELEFONUL” 

Prin conexiunea cu telefonul, ceasul poate gasi telefonul uitat sau ratacit prin diverse locuri. 

Apasati lung tasta B pentru “cautarea telefonului”, dupa selectarea acestei optiuni telefonul va vibra. 

Camera: 

Prin conexiunea telefonului cu ceasul, apasati lung tasta B pentru a intra in meniu, apoi apasati scurt tasta B pe “camera”, dupa 

selectarea acestei functii apasati scurt tasta B pentru a face o fotografie. 

Pedometru: 

Apasati tasta B pentru a intra in meniu, apoi apasati aceeasi tasta pentru a selecta “pedometrul”. 

Apasati lung ENTER, dupa care va incepe numaratoarea. Ve-ti gasi sub numaratoare afisat timpul, iar sub acesta va fi afisat  numarul 

de pasi parcursi. Datele vor fi trimise catre telefon, astfel se va face monitorizarea in fiecare zi. 

Monitorizarea somnului: 

Apasati lung tasta de confirmare, intrati in meniu apasand tasta B. Selectati ,apoi, “monitorizarea somnului” dupa care “porneste 

inregistrarea”/ “start recording”. Datele vor fi trimise catre telefon. 

http://www.kctsv.com/download/BTNotification_k6_1.3.19.10.apk
http://www.fundo.cc/files/fundo.apk


 

  

 

 


