
Használati utasítás 

1. Biztonsági figyelmeztetés 

 Az órát az első használat előtt legalább 2 órával fel kell tölteni. 

Biztonsági kód 

Az alapértelmezett kód 1122. Ez a kód megakadályozza, hogy más személyek használhassák az órát az 

Ön engedélye nélkül. 

Kérjük, módosítsa az alapértelmezett kódot a személyes adatainak védelme érdekében. 

2. Termékinformáció 

2.1. További információk 

Be/Ki gomb: az óra be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot; nyomja meg 

röviden, hogy visszaállítsa az órát készenléti módba, vagy visszatérjen a főmenübe. 

USB bemenet: töltés/adatátvitel 

Érintőkijelző: a (fő)menü minden funkciója megjelenik a képernyőn. 

2.2. Alapvető használati utasítások 

A következő oldalra úgy tud váltani, ha az ujját a képernyőn balra csúsztatja, jobbra csúsztatással 

pedig vissza tud térni az előző oldalra. Ha a csúszka túl kicsi vagy túl rövid, akkor ezt egy 
kattintással/megerősítéssel tudja elérni. 

2.3. Idő (a kép csak illusztráció) 

 

Az idő beállítása 

1. mód: Kapcsolja be az órát, majd keresse meg az időbeállításokat; kívánság szerint beállíthat egy 

másik kijelzőt is. 

2. mód: Kapcsolja be az órát, Főmenü: beállítások-telefon beállítások-készenléti menü megjelenítése-

háttérkép megjelenítése. 

3. Gyors üzembe helyezési útmutató 

3.1. Szinkronizáló szoftver letöltése 



Szkennelje be a QR-kódot, és töltse le az Android telefonnal kompatibilis alkalmazást. Ez az 

alkalmazás csak az óra és a telefon szinkronizálására szolgál.  

Ha már letöltötte az alkalmazást, ellenőrizze, hogy melyik verziót használja, az óra összes 
funkciójának kihasználásához a legújabb verziót használja. 

Kérjük, frissítse az alkalmazást, ha rendelkezésre állnak frissítések. 

3.2. A szinkronizáló szoftver telepítése és használata 

Az Android alkalmazás beállítása: 

Kérjük, telepítse az Android alkalmazást az okostelefonján. 

Beállítások-Hozzáférhetőség és engedélyezze a BT figyelmeztetéseket -> BT értesítés (ha a telefon 

figyelmeztetést jelez, fogadja el), az alkalmazás a háttérben fut, és automatikusan szinkronizál: 

 

Nyomja meg a Bluetooth értesítéseket, válassza ki az értesítési alkalmazásokban a Személyes vagy a 

Rendszeralkalmazásokat. Ez magában foglalja az SMS-t, a bejövő hívásokat és az óra keresését. 

Figyelmeztetés: ne kapcsolja ki a Bluetooth-értesítéseket, mert akkor az óra és a telefon nem tud 

szinkronizálni. 

3.3. Bluetooth-kapcsolódás és szinkronizálás 

3.3.1. Telefonon keresztül 

Lépjen a Beállítások menübe, kapcsolja be a Bluetooth-t és indítsa el az eszközök keresését, majd 

amikor megtalálta az órát, párosítsa. Ha megerősíti a csatlakozást a telefonon, akkor az eszközök 
párosítva lesznek. 

Erősítse meg, ha a telefonkönyv szinkronizálását kéri. Illetve, ha már nem kíván értesítést kapni erről, 
akkor jelölje be a nem szeretnék értesítést kapni lehetőséget. 

Figyelem: 

A szinkronizálás 2-5 percig tart; a készülék figyelmezteti fogja Önt erre. 

3.3.2. Órán keresztül 

A telefon megkereséséhez menjen az órán lévő BT tárcsázóba, és válassza ki az „Search devices” 

(Eszközök keresése) lehetőséget. Kövesse a 3.3.1. pont szerinti eljárás hátralévő részét. 

3.4. Alapfunkciók 



3.4.1. Üzenet küldés 

Szinkronizálja a telefonját és nézze meg a beérkezett üzeneteit. 

3.4.2. Bluetooth 

Kapcsolja be vagy ki. 

3.4.3. Hívásnapló 

Amikor Bluetooth-on keresztül csatlakozik a telefonhoz, megfigyelheti a hívásnaplóját. Megjeleníti az 

összes bejövő, kimenő és nem fogadott hívást. Ha egy adott hívást kiválaszt, megtekintheti a 
dátumot, az időt és a telefonszámot, de csak a telefonról kezdeményezhet hívást. 

3.4.4. BT tárcsázó 

Okoseszközök kapcsolódnak az órához. 

3.4.5. Távoli emlékeztető 

Az órán megjelennek a szöveges üzenetek vagy az alkalmazásokban kapott üzenetek. 

3.4.6. Távoli kamerák 

Az órával a telefon kameráját is vezérelheti. 

3.4.7. Elvesztést megelőző funkció 

Az órájával megkeresheti a telefont, a telefonnal pedig az órát. 

3.4.8. Beállítások 

Figyelem: az óra témáját és megjelenését beállíthatja a telefon beállításaiban (biztonsági kód 1122). 

3.4.9. Lépésszámláló 

Ez egy nagyszerű kiegészítő, amely tájékoztatja arról, hogy mennyit mozog. Megmutatja a lépések 

számát, a megtett távolságot, a sebességet stb. Ha azt szeretné, hogy a lépésszámláló a háttérben 

működjön, akkor a Be/ki gomb megnyomásával visszatérhet a főmenübe. 

3.4.10. Az alvás minőségének mérése 

A mért alvási fázisok alapján mutatja az alvás minőségét. 

3.4.11. Ülés emlékeztető 

Beállíthatja az időt, ami után emlékeztesse az óra, hogy itt az ideje, hogy mozogjon, például 1 óra 
pihenés után. 

3.4.12. Frissítés 

Lépjen kapcsolatba a gyártóval, aki továbbítja Önnek az óra frissítéséhez tartozó linkeket. 



3.4.13. Ébresztőóra 

3.4.14. Naptár 

3.4.15. Számológép 

3.4.16. Profilok 

3.4.17. Fájlkezelő 

3.4.18. Audió lejátszó 

Ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik, akkor zenét is játszhat a telefonjáról. 

3.4.19. Kamera 

3.4.20. Képek 

3.4.21. Felvevő 

3.4.22. QQ: szükség van egy olyan SIM-kártyára, ami rendelkezik internet-hozzáféréssel. 

3.4.23. Böngésző 

Az internet használatához be kell helyeznie a SIM-kártyát. 

4. Figyelmeztetések 

Válassza ki a kívánt témát: Főmenü, Témabeállítások. 

4.1. Az akkumulátort 1-2 órán keresztül kell töltenie. 

4.2. A mellékelt kábellel töltse. 

4.3. Ha az óra és a telefon több mint 10 méterre van egymástól, a Bluetooth kapcsolat 

megszűnik, és aktiválódik az elvesztés elleni funkció. Ha újra csatlakozik a Bluetooth-hoz, 

megtalálhatja az elveszett eszközt. 

4.4.  Ha a Bluetooth kikapcsol, csatlakoztassa újra. A telefonkönyv-szinkronizálás lehetővé teszi 

a hívásnapló nyomon követését is. 

4.5.  Amikor zenét játszik le, egyes zeneszámoknak megjelenik a címe, másoknak pedig nem. Ez 

normális. 

5. Gyakori problémák 

Ha megpróbálta megoldani a problémát ezen utasítások alapján, de nem sikerült, akkor forduljon a 

kereskedőhöz. 

5.1. A készülék nem kapcsol be 

Túl rövid ideig nyomta le a Be/Ki gombot, tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig. 



Ha alacsony az akkumulátor töltöttsége, akkor töltse fel. 

5.2. Automatikus kikapcsolás 

Az akkumulátor lemerült, töltse fel az eszközt. 

5.3. A készenléti állapot túl rövid 

Teljesen töltse fel az órát (legalább 2 órán keresztül). 

Ha SIM-kártyát használ és gyenge a jel, akkor az akkumulátor hamarabb lemerül. 

5.4. Nem lehet tölteni 

Az akkumulátor élettartama bizonyos idő elteltével romlik. 

Próbáljon más töltőkábellel tölteni. 

Ellenőrizze az USB-portot, hogy a kábel jól illeszkedik-e. 

5.5. A bejövő híváskor nem jelenik meg a hívó neve 

Nem szinkronizálta a telefonkönyvét az órával. 

5.6. Rossz hangminőség 

Az óra és a telefon túl messze van egymástól, ezért gyenge a jel. 

A telefonból jövő jel is lehet rossz; keressen egy olyan helyet, ahol jobb a jel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


