SMARTWATCH U8-PLUS
GEBRUIKSAANWIJZIG

Bedankt voor uw keuze van de smartwatch U8-Plus.
Deze smartwatch is functioneel na bluetooth verbinding met zowel Android als IOS toestellen.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
* bellen en inkomende gesprekken beantwoorden op verbonden Android of IOS toestellen
* berichten ontvangen van o.a. SMS en Wattsapp
* Weergave belhistorie
* Trilfunctie, Passometer
* Muziek afspelen op je telefoon

Android APP installeren
1：Scan onderstaande QR Code met een passende applicatie op uw telefoon (QR Code Reader)

Installeer de applicatie op de Android telefoon.
Open de Bluetooth functie op de telefoon
Koppel de verbinding “Smartwatch” met de telefoon.
Via de applicatie kunnen verschillende functies van de smartwatch worden
gebruikt en geactiveerd.
IOS APP (iPhone) installeren
- Ondersteuning Bluetooth 4.0
Installeer vanuit de Apple App Store de applicatie “Smartblue”.

QR Code voor IOS (iPhone toestellen)

Verbind de smartwatch eerst met de bluetooth functie van de iPhone.
(koppelen)
Download daarna de Smartblue applicatie voor gebruik
van o.a. tekst berichten zoals SMS, Wattsapp en telefoonboek.
Scan hiervoor de QR code op de verpakking of in de gebruiksaanwijzing!
In de Smartblue applicatie klik linksonder op “Click here to buy”
Klik rechtsonder op “Bluetooth”
Klik op “Smartwatch disconnected”
Bevestig de verbinding met “ Koppelen“
TIP bij registratie in de Smartblue applicatie:
Verwijder niet het landnummer +86
Plaats eerst een 1 en daarna het mobiele nummer beginnend met 6 (zonder 0)
Bij inloggen plaats ook eerst een 1 en daarna het mobiele nummer beginnend met 6.

Aan/uit functie (Power home)
knop zijkant rechts: lang indrukken voor starten en afsluiten van de smartwatch, kort indrukken
voor stand-by functie.
Hoofdmenu: TIJDAANDUIDING, SNELTOETS: Telefoon, Pedometer, Bluetooth
Veeg met de vinger over het scherm van rechts naar links (touch)
1e menu pagina: Bluetooth, Telefoonboek (Phonebook), Bel-functie (Dailer), Berichten
(Messaging)
2e menu pagina: Bel historie (Call Log), Notities (Notifer), Muziek (Music), Camera functie
3e menu pagina: Instellingen (Settings), Verlies functie (Anti Lost), Energie functie (Powersave),
Beltoon functie (Ringtone)
4e menu pagina: Slaap monitor functie (Sleep), taal functie (Language), Pedometer, Stopwatch
Functie informatie:
● Bluetooth: klik op de functie
Bluetooth keuze ~ zoek en maak verbinding met de telefoon (Bluetooth toestel)
Bluetooth instelling ~ Bluetooth kan worden geactiveerd en gedeactiveerd
● Contact: De smartwatch die verbonden is met de telefoon, toont de aanwezig contacten in de
telefoon (max 1.000 contacten)
● Bellen: belfunctie
● Berichten: bekijk berichten verzonden met de telefoon
● Bel historie:
1）Gemiste oproepen
2）Telefoonnummers recent gebeld
3）Inkomende gesprekken recent ontvangen
4）Belhistorie totaal
● Muziek: starten of stoppen van aanwezige muziekbestanden op de telefoon
De smartwatch functioneert hierbij als afstandsbediening.
De muziek applicatie moet eerst worden gestart op de telefoon en actief zijn.
● Camera: afstandsbediening functie voor camera in telefoon
De smartwatch functioneert hierbij als afstandsbediening.
De camera applicatie moet eerst worden gestart op de telefoon en actief zijn.
● Instellingen:
1) Taal keuze ~ Keuze menu taal
2) Energie~ Instelling standby tijd voor de smartwatch (energiebespaarstand)
3) Alarm~Instelling voor alarm functie
4) Achterlicht tijd~ Instelling standby tijd voor de smartwatch (energiebespaarstand)
5) Info ~ Toont informatie over apparaat
● Buiten bereik: Indien Bluetooth verbinding met de telefoon wordt verbroken (apparaten te ver
uit elkaar verwijderd) kan een alarm worden ingesteld of afgesteld.

● Menu stijlen: Keuze verschillende thema’s voor de smartwatch
KEUZE VAN HET THEMA BEPAALD DE FYSIEKE WEERGAVE VAN DE ICONEN EN MENU’S
● Beltoon: Keuze beltoon
1）Uit (geen beltoon)
2）Vibratie
3）Ring1
4）Ring2
5）Ring3
● Barometer:
1)Pressure(hPa) ~ toont de atmosferische druk
2)Temperature℃~ toont de temperatuur
● Sleep Monitoring: monitor voor slaapgedrag
1) Sleepswitch~ (uit/aan)
2）Sleepmonitor~ data
● Taal keuze: instelling menu taal
● Pedometer: monitoring van de loopafstand in tijd en kilometer (gebruik hiervoor de
geïnstalleerde applicatie op de telefoon)
● Stopwatch: start stopwatch functie
● Tijd /datum: instelling voor tijd en datum
● Klok stijl: Tijdsaanduiding weergaven (digital of analoog klok)
Opladen smartwatch:
Verbind de bijgeleverde standaard USB-kabel met de USB poort van de smartwatch.
De laadkabel kan worden verbonden met een USB-netlader of USB poort van de computer.
5Volt/500Mha
Oplaadtijd: circa 1 uur
Batterijduur: circa 2-3 uren bij continue gebruik
Reset smartwatch
Aan de achterkant van de smartwatch bevindt zich een klein gaatje met een
inwendig “harde reset” knop. Deze kan worden ingedrukt. Gebruik hiervoor
een paperclip.
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