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Használati Útmutató
Műszaki adatok
Kijelző felbontása

1.54” , 240*240 képpontos felbontás

Processzor típusa
4 sávos mobil GSM

MTK6261D
SIM kártya GSM 850/900/1800/1900MHz,GPRS/EDGE;

Akkumlátor

380mAh Lithium-ion polymer akku

Memőria mérete

128M+64M, és max. 32GB SD kártya

Bluetooth támogatás:

Beépített Bluetooth 3.0 adatkapcsolat

Lépésszámláló, ülésfigyelés
Beépített érzékelők
Időszinkronizálás:
Egyéb szolgáltatások:
Fotó készítés
Méret
Súly
Óra nyelve
Doboz mérete
Használati utasítás
Tartozékok :

Mobil telefonnal kapcsolatban híváskezelés,
SMS, telefonkönyv, híváslista szinkronizálás
beépítve, számolja a lépést, kalóriafogyasztást, időt, és figyeli a
kevés mozgással töltött időt is
Mikrofon, hangszóró, kamera, mozgás érzékelő
Dátum, idő szinkron
Lopás gátló funkció
Kamera 2.0 m
46*39*12mm
55 gramm
Angol
90*90*79mm
Magyar nyelvű
USB kábel , használati utasítás, doboz

A legfőbb jellemzők


Okos óra - érintőképernyős LCD kijelzővel



Androidos mobillal, bármilyen szolgáltató SIM kártyájával használható



Fogadást + telefonhívást is lehet kezdeményezni az óráról



Kártya nélkül is használható csak a mobillal-mobilon keresztül
fénykép / videó készítés / internetkapcsolat is lehetséges vele!



Speciális szolgáltatások, mint lopásvédelem a telefonóra, ébresztő, zenelejátszás, monitoring funkció

Biztonsági figyelmeztetés


A dokumentumban a változtatás jogát fenntartjuk



Használat előtt az órát legalább 2 órán keresztül töltse



Biztonsági kód: A gyári kód 1122, ennek használatával előzheti meg, hogy illetéktelenek is
hozzájussanak az Ön adataihoz



1.
2.
3.
4.

Javasoljuk, hogy ez a kódot a saját érdekében változtassa meg

A készülék részei:
Hangszóró
Menüváltó nyomógomb (korona)
USB csatlakozó fedele
Mikrofon nyílás
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Kijelző
Kamera
GPS vevő
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A szett tartalma:
1 db karóra
1 db USB kábel
1 db Doboz
Bekapcsolás l előtt ellenőrizze, hogy az óra sérülésmentes, minden tartozéka megvan-e.

Használatba vétel:
Célszerű a használat megkezdése előtt az órát teljesen feltölteni.
A órát be és kikapcsolni a korona nyomógomb hosszú megnyomásával lehet.
A készenléti üzemmódból a korona rövid megnyomásával lehet átlépni a kijelzésre. Ekkor az óra számlap jelenik
meg, 3 féle számlap közül választhat.
A érintő képernyőt megérintve, megjelenik a menü, annak egy elemét megérintve mindig megjelenik a menüpont
tartalma. A képernyőt balra húzva juthat mindig a következő képernyőre. Ha nem megfelelő hosszan húzza el a
képernyőt, az nem vált. Javasolt min 1 cm-t húzni.
Óra képernyő beállítási eljárás: óra kijelzésekor megérinti a képernyő közepét és többszöri érintéssel beállíthatja a
megfelelő számlapot.
Háttér téma beállítása: Főmenü – Phone setting- Background – saját kép kiválasztása
Telepítés - kapcsolat a mobillal
Töltse le a Sync szontvert (pl. az Android Play Store-ból). Ehhez felhasználhatja az óra által megjelenített QR kódot
is, ezt a mobilkészülék kamerájával beolvashatja. Ez az alkalmazás arra alkalmas, hogy a mobil készülék és az óra
között az információkat Bluetooth kapcsolaton keresztül szinkronizálja, ez nem érinti a GPRS forgalmazást.
Ha már letöltött hasonló alkalmazást, akkor annak legfrissebb verzióját javasolt használni a megfelelő működés
érdekében.
A Sync szoftver telepítése és használata
Töltse le a megfelelő alkalmazást és telepítse annak utasításai szerint a mobiltelefonra.
A már telepített alkalmazást a telefonon állítsa be úgy, hogy a program a háttérben is fusson, és a Bluetooth
kapcsolaton keresztül a beérkező üzeneteket így szinronizálni tudja az órával. (Sync ON ,notify application ) . Ezek
az értesítések lehetnek a beérkező SMS-ek, telefonhívások stb.
Figyelem: Ne állítsa le a mobilon a Bluetooth notify (értesítés) szolgáltatását, mert ez érinti a mobil és óra
kapcsolatát.
Bluetooth kapcsolat
Telefonról – órára történő beállítás:
-

Hone setting-Bluetooth ON-Search for devices- klikkeljen a megjelent eszközre, ha megvan az óra, OK (yes)paired done, párosítva.

Ha a telefon kérdést tesz fel: Phone book request (telefonkönyv szinkronizálás) választhatja a Yes-t az azonnali,
vagy remind me again – későbbi szinkronizálást.
Figyelem: A szinkronizálás csak akkor történhet meg, ha a megfelelő Sync alkalmazás már telepítve van, és a
Bluetooth kapcsolat működik. Ha a szinkronizálás sikeres volt, a mobil kijelzőjén megjelenik a megfelelő üzenet.
Óráról telefonra történő beállítás
-

Bluetooth menü- Power on – Search – kattintás a megjelenő eszközre(mobilra), hasonlóan az előző ponthoz.

Akkumulátor kezelése
A lemerült akkumulátort mindig töltse fel. A készülék alacsony akkufesz. esetén mindig kikapcsol, ilyenkor, ha
lehetséges azonnal töltse fel.
Ha a készülék túl gyorsan lemerül, ellenőrizze a töltési időt. A teljes feltöltéshez min. 2 óra szükséges.
Ha a készüléket SIM kártyával használja, akkor figyeljen a megfelelő térerőre, mert a gyenge térerő is magasabb
akkufogyasztást eredményez.
Ha a töltés nem megfelelő: Ellenőrizze az akkut, ennek élettartama néhány év, ezután cserélni szükséges. Ha
nincs megfelelő töltés, akkor a töltőt ki kell cserélni.
Az óra alapszolgáltatásai:
Időkijelzés
Ébresztés
Naptár
Számológép
Fájl kezelés
Hangfájlok lejátszása - helyi tárolóról, vagy a mobilról
Témák beállítása

Speciális szolgáltatások:
Megjegyzés: Az óra és téma beállításoknál szüksége lehet a jelszóra,, a gyári jelszó 1122
Pedometer:/ lépésszámláló használata: A lépés-számláló eltárolja a mért adatokat pl. kalória felhasználás, eltelt idő
stb. Ha át szerené váltani a kijelzésre az órát, csak nyomja meg a power(korona) gombot,, a háttérben a program fut
tovább.
Sleep monitor/Alvásfigyelő program: Rögzíti az alvás közben végzett mozgásokat, ebből lehet következtetni az
alván minőségére.
Sitting monitor/ Ülésfigyelő program: Figyelmeztet a túl hosszú ülve történő munkavégzésre, a javasolt beállítandó
idő 1 óra.

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú WP06 okos óra hibamentes működéséért a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján a
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.
Szavatossági idő két év.
TÍPUSSZÁM:

......………..WP06.............……………………………..

ELADÁS KELTE:

.......................................................................

PH.
.....................................................................
ELADÓ
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító szervizelő szolgáltatást a GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. Biztosítja, az alábbi címen:
Budapest XV., Székely Elek u. 11. Tel: + 36 30 497 8758
Nyitva tartás: hétfő - péntek, 9.00 - 15.00
Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes Békéltető
testület.állásfoglalását kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.
JAVÍTÁSI SZELVÉNY
Hibabejelentés kelte:................................................................................
Bejelentett hiba:

.................................................................................

A hiba oka:

…………………………………………………………...

.

Hibaelhárítás módja: ...................................................................................
Hibaelhárítás kelte: ....................................................................................
A kijavítás dátumától a meghosszabbított jótállás új határideje:

..................................................................

....................................…………………………………………….
.
SZERVIZ
Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!
Gyártó / Importőr / Forgalmazó:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. TEL.: +36 30 497 8758
Származási ország: Kína
FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít
csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza.
FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére!
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Kicserélés történt, amelynek időpontja: ..................................................................

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést
a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a
szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen,
vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a
fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit
kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó –
választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással
kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az
áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít
csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő
határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen
használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre
(termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a
járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és
felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak
érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását
is kezdeményezheti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a
szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról
szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az
ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.
Fogyasztó a javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét!
Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes
BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET állásfoglalását kérjük.
Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!
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