X-WatchPro
Manual de utilizare

Citiți manualul înainte de utilizare.


Informațiile din acest document nu vor fi

modificate sau extinse în conformitate cu nicio
notificare.


Ceasul trebuie lăsat la încărcat cel puțin 2 ore

înainte de utilizare.
1. Specificații produs


Model: X-watch Pro



2G GSM/GPRS 850/900/1800/1900 cu micro SIM



CPU MTK2502C ARM7 260MHz



Memorie: RAM 16MB+ ROM 8MB, acceptă micro

SD până la 32GB


Ecran tactil capacitiv IPS 1.54” 240*240 pixel



Bluetooth versiune 4.0



Cameră 0.3MP



Funcție: telefon mobil, SMS, antifurt, alarmă,

redare muzică, cameră, jocuri video, podometru, monitor
somn, memento sedentaritate, notificare informații (Gmail,

Facebook și așa mai departe)


Baterie litiu-ion 3.7V 300mAh

2. Detalii produs:
2.1 Detaliile produsului
Buton

Boxă

pornire

Ecran tactil

Micro USB

capacitiv

Cameră

Microfon

Buton

de

pornire/oprire:

Pornire/oprire;

Activare/dezactivare ecran; Revenire la meniul principal

Ecran tactil: fiecare funcție (meniu principal) va fi afișată și
indicată pe ecranul tactil capacitiv.

Port USB : Încărcare/Date；

BLOCARE
DESCHIDERE
SIM
SIM

SD și SIM: Instalare cartele micro SD și micro SIM

Instalarea bateriei
2.2 Prezentare rapidă produse
Puteți intra în pagina următoare prin glisarea ecranului în
sus și puteți reveni în pagina anterioară prin glisarea ecranului
în jos; intrați în submeniu după atingerea meniului selectat și
reveniți în meniul de nivel superior după glisarea de la stânga
la dreapta. Va fi greșit să se atingă dacă distanța de tragere
este prea scurtă.

2.3 Afișare ceas

Metodă de setare：
Metoda 1: Puneți dispozitivul în funcțiune, când telefonul este în
modul ceas, apăsați lung în mijlocul ecranului și fixați diferite
interfețe pentru ceas după cum doriți.

Metoda 2: Puneți dispozitivul în funcțiune, Meniu principal:
setări – ceas – tip ceas, selectați modul ceasului după cum doriți.
3. Utilizare rapidă a produsului
3.1 Descărcați și instalați softul de sincronizare.
Căutați aplicația MediaTek SmartDevice în magazinul de
aplicații, descărcați aplicația și instalați-o în telefon.
Această aplicație se utilizează numai pentru sincronizarea dintre
ceas și telefon, nu vă va lua din serviciul de date.
Dacă deja ați descărcat programele aferente, verificați versiunea
și folosiți cele mai recente versiuni ale softurilor aferente pentru
asigurarea că toate funcțiile vor opera normal. Actualizați softurile
când apar versiuni noi.
Serviciul de telefonie include SMS, primire apeluri și căutare
ceas.
Notificare：
Nu închideți serviciul de notificare Bluetooth când
ștergeți software din fundal sau închideți softuri de

aplicație din fundal. Va afecta funcția de sincronizare
dintre ceas și telefon dacă este închis.
3.3 Conexiune Bluetooth și funcție de sincronizare
3.3.1 De la telefon la ceas
Setare telefon – activați Bluetooth-ul – căutare dispozitive,
atingeți asocierea de dispozitive când s-a identificat

Evolio

XWatchPro (activați mai întâi Bluetooth-ul) și, de asemenea,
selectați „yes” pe telefonul mobil. Asociere realizată.
Selectați „sure” când există o cerere de agendă telefonică. Între
timp, ar fi mai bine să alegeți „no remind again” (nu mai afișa), ceea
ce este mai convenabil la următoarea conectare (fără să vi se
reamintească).
Notificare: Softul de sincronizare se poate deschide în aplicația
de sincronizare deja instalată și în accesibilitate (Accessibility),
telefonul mobil va afișa realizarea cu succes a conexiunii Bluetooth
după 2-5 min; ceasul vă va informa asupra orei la care s-a realizat
sincronizarea cu telefonul, că aplicația de sincronizare este activă.

Mesajele se vor sincroniza la ceas în momentul primirii pe telefonul
mobil.
3.3.2 De la ceas la telefon
Setările de pe X-Watch Pro – setări BT (BT settings) – punere
în funcțiune și apoi conexiune BT (BT connection) – căutare
dispozitiv nou (search new device) -- telefon mobil găsit (found
your smart phone) (de ex. un iPhone) – conectare. Procedurile
următoare sunt la fel ca la 3.3.1.

3.3.3 Numai pentru iPhone sunt necesare mai multe operații,
ca mai jos
Deschideți aplicația MediaTek Smart Device, atingeți butonul + și
apoi butonul Bluetooth, căutare dispozitive, atingeți dispozitivul cu
care să se asocieze după ce a găsit Evolio X-Watch Pro și selectați
„pair” (asociere) pe iPhone; asociere realizată din nou numai pentru
iPhone.

3.4 Funcții de bază
3.4.1 Mesagerie

Mesaj de sincronizare telefon sau ceas.
3.4.2 Registru apeluri

Puteți verifica registrul de apeluri telefonice după ce vă conectați
prin Bluetooth.

Arată toate listele, inclusiv apeluri pierdute, apeluri efectuate și
apeluri primite; Puteți verifica data, ora și numărul de telefon
aferente unui apel pierdut după selectarea acestuia, dar puteți
numai să apelați acest număr.

3.4.3 Conexiune BT

Dispozitive asociate de la ceasul inteligent
3.4.4 Notificare la distanță

Când sunt SMS-uri, mesaje primite de la QQ și de la alte aplicații
pe telefonul conectat, telefonul cu ceas vă va alerta pentru a le citi.
3.4.5 Camere foto la distanță

Folosiți camera telefonului pentru a face fotografii, dar la
distanță, de pe ceas. Este necesar să se activeze camera
telefonului în prealabil.

3.4.6 Căutare dispozitive

Ceasul caută telefonul.
3.4.7 Setare

3.4.8 Pedometru

Se poate adopta ca instrument pentru a evita situațiile de exerciții
fizice insuficiente sau excesive prin măsurarea caloriilor sau a
consumului de calorii în baza datelor colectate, precum număr de
pași, distanță, viteză, durată etc. pentru controlarea efortului fizic.
Dacă se dorește revenirea în meniul principal, cu menținerea
pedometrului

în

timpul

pornire/oprire.

3.4.9 Monitor somn

efortului

fizic,

apăsați

butonul

de

Vă indică calitatea somnului în baza duratelor de somn.
3.4.10 Memento sedentaritate

Puteți seta un interval de timp la care să vă amintească să faceți
mișcare. Sugerăm setarea acestui interval la o oră.
3.4.11 Răspuns rapid

Poate descărca softul de sincronizare la scanarea răspunsului
rapid, dacă este o versiune nouă cu care se poate actualiza.
Contactați furnizorul de servicii. Compania noastră va pune la
dispoziție un link nou pentru descărcare.

3.4.12 Alarmă

3.4.13 Calendar

3.4.14 Calculator

3.4.15 Administrare fișiere

3.4.16 Redare muzică

Poate reda muzică pe telefonul mobil după conectarea prin
Bluetooth.
3.4.17 Cameră

3.4.18 Înregistrare video

3.4.19 Galerie

3.4.20 Player video

3.4.21 Înregistrare audio

3.4.22 Mișcare

3.4.23 Economisire baterie

4. Notificare
4.1 Încărcare completă înainte de utilizare, durata de
încărcare necesară este de 1-2 ore.
4.2 Folosiți cablul și încărcătorul accesorii sau accesoriile
telefonului Android.
4.3 Bluetooth se va deconecta la depășirea distanțelor, după
activarea funcției de căutare dispozitive, funcția de căutare
inteligentă nu se poate utiliza înainte de reconectarea prin
Bluetooth.
4.4 Refaceți conexiunea prin Bluetooth dacă se întâmplă să se
deconecteze (efectuați o conectare manuală dacă Bluetooth-ul se

deconectează după 5 minute). Acceptați sincronizarea agendei
telefonice, altminteri nu va exista o agendă telefonică apelată.
4.5 Când ascultați muzică, unele denumiri ale melodiilor pot fi
afișate iar altele nu; este ceva normal, deoarece telefoanele
Android sunt diferite.

5. Depanare probleme frecvente
Consultați funcțiile principale de mai jos pentru orice probleme
întâmpinate

cu

ceasul.

Dacă

problema

persistă,

contactați

distribuitorul sau centrul de service desemnat.
5.1 Nu pornește
O apăsare prea scurtă a butonului de pornire/oprire. Țineți-l
apăsat mai mult de 3 secunde.
Descărcat. Încărcați-l.
5.2 Închidere automată
Descărcat. Încărcați ceasul.
5.3 Durată de utilizare prea scurtă

Bateria nu este plină. Asigurați-vă că este încărcată
complet (o încărcare completă necesită cel puțin 2 ore).
La utilizarea cartelei SIM, energia se consumă repede dacă
semnalul este prea slab.
5.4 Nu se încarcă
Durata de autonomie a bateriei va scădea după câțiva ani.
Verificați dacă funcționează bateria.
Schimbați încărcătorul dacă nu funcționează.
Verificați fanta USB dacă are o conexiune bună. Dacă nu,
încercați din nou.
5.5 Nu apare identitatea apelantului la primirea de apeluri
Ați uitat să selectați încărcarea agendei telefonice la
conectarea prin Bluetooth sau nu este selectată opțiunea de
continuare a încărcării agendei telefonice.
Ați uitat să sincronizați agenda telefonică la reconectare.
Asociați dispozitivul și conectați din nou BT.

5.6 Sunet prost pentru voce la apeluri telefonice.
Ceasul și telefonul sunt la o distanță prea mare. Stați mai
aproape. Semnal BT slab.
Locul în care se desfășoară apelul are un semnal slab. Mutați-vă
într-un loc mai bun pentru apeluri telefonice.

