
INSTRUCTIUNI UTILIZARE 

CEAS  INTELIGENT MODEL G4C-1080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ACTIVAREA CARTELEI SIM 

Inainte de a descarca aplicatia și de a va inregistra, este necesara activarea cartelei SIM. Ceasul utilizeaza cartela 

SIM de tip Nano SIM. Este necesara o cartela cu urmatoarele servicii active: internet, SMS și voce. 

In prealabil, introduceti cartela SIM intr-un telefon și activati-o conform instructiunilor operatorului. 

Dezactivati codul PIN. 

In acest moment cartela SIM poate fi introdusa in ceasul inteligent, sub baterie. Capacul și bateria se scot prin 

ridicare din partea cu fanta. 

 

 

 

Asigurati-va ca aceasta este introdusa corect cu cipul orientat in jos, si cu partea taiata in fanta special proiectata. 

Apasati si glisati in directia sagetilor, astfel incat cartela sa fie asigurata și blocata. 
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2. APLICATIE CONTROL PARENTAL 

Introduceti cartela si activati-o inainte de conectarea ceasului. 

Instalati aplicatia Aladeng  

 

 

 

 

 

3.  INREGISTRARE 

Creati un cont de utilizator  folosind numarul dumneavoastra de telefon și setarea unei parole. 

Numarul de telefon introdus in acest pas      este numarul dumneavoastra de telefon. 

a. CONECTARE CEAS 

        Scanati codul QR regasit pe ceas la pictograma QR Code sau asociati manual ceasul prin 

introducerea numarului și a codului de verificare, care apar la apasarea pe codul QR. 

  Introduceti numele copilului/pseudonimul, regiunea, numar de telefon al ceasului precum și relatia 

dumneavoastra cu copilul.  

  Daca aveti mai mult de un ceas pentru care doriti monitorizarea, le puteti adaga in acelasi cont prin 

apasarea pictogramei + din dreapta sus. 

b.  PERSONALIZARE UTILIZATOR CEAS 

      Puteti asocia un nume, genul, inaltimea, greutatea, la sectiunea Detalii. Apasand pe zona 

incadrata cu roșu, se va deschide meniul in care puteti insera/edita toate datele.  

 Numarul de vizionare este numarul de telefon al ceasului. 



c. LOCATION 

Pentru a vedea locatia ceasului, apasati pe pictograma in forma de lacrima din partea stanga jos a 

ecranului. 

Precizia locatiei depinde de acoperirea retelelor GPS. Deasupra pozitiei puteti vizualiza metoda 

utilizata la data actualizarii (GPS, WiFi, LBS). 

d. DIALOGUE 

Apasati tasta “Webchat” aflata in partea de jos a paginii din aplicatia instalata. Apasati “Hold to talk” 

si tineti-l apasat cat timp inregistrati mesajul vocal. Dupa aceasta, mesajul va fi automat transmis catre 

ceas. Cand ceasul primeste un mesaj vocal, apasati tasta “Wechat” pentru a asculta.  

e. DIAL-UP 

Permite efectuarea apelurilor audio catre ceas direct din aplicatie. 

f. LISTENING 

Permite monitorizarea ambientului fara ca ceasul sa afiseze apelul. 

Prin apasarea butonului “Monitorizare”, telefonul sau tableta va apela ceasul in modul silentios, ceea ce 

va face ca ceasul sa nu sune, dar sa raspunda automat la apel. Dupa ce conexiunea se realizeaza puteti 

asculta ce se discuta/aude in jurul ceasului. De retinut ca doar administratorul aplicatiei are acces la 

aceasta functie. 

g. CONTACT 

Puteti adauga numerele de telefon in agenda ceasului direct din aplicatie. 

 

h. REMOTE PHOTOGRAPHY 

Va permite sa vizualizati pozele efectuate de la distanta prin apasarea butonului”Fotografie de la 

distanta”. 



 

i. MORE  

ii. GUARDIAN 

Adaugati tutorele/tutorii prin introducerea numarului de telefon și atribuirea acestuia a drepturilor din 

aplicatie. 

Nota: numai administratorul are dreptul de monitorizare a ambientului ceasului. 

iii. CLASS DISABLE  

Conform setarilor din fabrica, ceasul va emite semnal sonor cand va fi apelat sau va primi mesaj. 

Prin apasarea butonului “Mute” puteti dezactiva sonorul. Totodata, puteti selecta intervalul orar și zilele 

in care ceasul sa aiba sonorul dezactivat. 

 

iv.  BLOCK STRANGER CALLS 

Puteti bloca apelurile primite de ceas, limitandu-le la numere de contact memorate  in agenda. 

 

v. LOCATION MODE 

Puteti alege tipul de localizare utilizat. 

A. Power Saving mode: intervalul de timp la care ceasul transmite locatia este mai mare, 

economisind bateria ceasului 

B. Accuracy Mode: intervalul de timp la care ceasul transmite locatie este mai mica, afectand insa 

consumul bateriei. 

vi. ALARM CLOCK 

      Va permite sa setati o alarma la o anumita ora, zi, tonul de alarma, precum și inregistrarea unui mesaj 

vocal care va fi redat ca sunet de alarma. 



 

vii. TIMER SWITCH 

         Puteti seta intervalul in care ceasul sa se inchida. 

       Este recomandata aceasta optiune pentru creșterea timpului de utilizare a bateriei. 

viii. PEDOMETER 

Permite vizualizarea numarului de pași in ziua curenta. 

 

 

4. FUNCTII TELEFON 

a. Meniul Drop Off 

Prin glisare in jos pe pagina principal (ecran ceas) puteti activa/dezactiva: Wi-Fi, Sunet, Bluetooth. 

Prin apasarea prelungita pentru min 2secunde a pictogramelor puteti intra direct in meniul respectiv. 

b. Modificarea paginii pricipale 

Daca doriti sa schimbati interfata principala, unde sunt afișate ora, data, etc, tineti apasat pe ecran oriunde minim 2 

secunde, apoi puteti alege unul dintre modele mutand imaginile la stanga sau la dreapta. 

c.  Mutare pictograme 

Tineti apasat pe pictograma pe care doriti sa o mutati și mișcati-o in locul dorit. 

d.       Aparat foto 

Meniul “Aparat foto” permite realizarea fotografiilor și a video-urilor cu cele 2 camere disponibile ale ceasului. 

    Pentru a comuta intre cele 2 camere, glisati in jos și in sus dupa accesarea Meniului: “Aparat Foto”. 



 

5. MASURI GENERALE DE SECURITATE 

    Ceasul este rezistent la apa daca se intampla sa fie stropit cu apa, dar nu este recomandat sa fie purtat in timpul 

ședintelor de inot, la dus etc…. 

   Cand utilizati aparate electrice, trebuie sa respectati intotdeauna masurile de siguranta de baza, inclusiv urmatoarele: 

• pentru a evita electrocutarea, nu scufundati aparatul sau cablul (daca exista) in apa sau alte lichide. Apa care intra in 

aparat va crește riscul de electrocutare. 

• utilizarea accesoriilor nerecomandate poate cauza deteriorarea acestuia. 

• acest dispozitiv trebuie utilizat de catre copii numai dupa ce au fost instruiti cu privire la utilizarea acestuia. 

 


