
Használati utasítás: okosóra gyerekeknek GPS-szel 

A csomag tartalma: 

 touch edition óra: 1 darab 

 mágneses USB töltőkábel: 1 db 

 Útmutató: 1 darab 

 Csavarhúzó a SIM-fedél kioldásához: 1 db 

Termékparaméterek: 

 Név: GSM vezeték nélküli adatátviteli terminálok 

 Töltés: DCSV kb. 0,5 A 

 Munkahőmérséklet: 0 - 40 fok C 

 Tárolási hőmérséklet: 20 - 70 fok C 

 GSM frekvencia: 850/900/1800/19*00 MHz 

 Kijelző: 1.44" TFT 128/128 

 Támogatott SIM: NANO SIM 

 Kamera: előlapi 12 Mpixel 

Termékmegjelenítés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gombok Leírás: 

Be-/kikapcsoló gomb: 

 Rövid megnyomás: képernyő ON/OFF, visszatérés az előző menübe,  

 Hosszan nyomva: az óra be/ki kapcsolása 

 Virtuális billentyű (érintőgomb): visszatérés az előző menübe 

 



SIM-kártya behelyezés:  

Csavarozza le a fedelet, és helyezze be a nano SIM-kártyát egy másik tlf-be úgy, hogy amikor 

bekapcsolja ne kérjen PIN kódot. 

A kártyát az érintkező részével felfelé (a tárcsa felé) kell behelyezni, előre csúsztatva. 

Intelligens óra funkciók: 

1. Tárcsázó: tárcsázzon egy számot a telefonhíváshoz. Ha az okosórát nem csatlakoztatta 

mobiltelefonhoz, az órá bármelyik telefonszámot felhívhatja . Először az APP-on keresztül kell 

felvenni a kapcsolatot a számmal, (így az okosórával) amely csak ez után hívhatja a 

névjegyzékben szereplő számokat. 

2. Névjegyzék: miután az APP-ban hozzáadta a telefonszámokat, ezek a számok 

szinkronizálódnak az okosóra névjegyzékével. 

3. Hangos csevegés: kattintson a nyilakra a kapcsolat kiválasztásához, hosszan nyomja meg a 

gombot hangfelvétel készítéséhez, engedje el és küldjön hangüzenetet. Nyomja meg röviden 

az érintőgombot vagy a be/ki gombot a hangos csevegés befejezéséhez. Amikor a hang chat 

üzenetek nézi a fő felületen van egy hang chat ikonra kattintva ezt az ikont, vagy az 1-es 

gombbal meg tudja hallgatni a hangchat üzenetet. 

4. Barátok beállítása: ha az okosóra csatlakozik az alkalmazáshoz, akkor az alkalmazásban 

beállíthat barátokat (a mobiltelefonján). 

5. Kamera: kattintson a kamerára, készítsen egy fényképet, és az automatikusan elküldésre 

kerül a csatlakoztatott telefonra. 

6. Az alkalmazás telepítése: a mobiltelefonon a "play store"-ban keresse meg a "Dowear" 

alkalmazást, és telepítse a mobiltelefonjára. A telepítés után válassza a regisztrációt 

(megadva az e-mail címét és a megjegyezni kívánt jelszót), majd szkennelje be a QR-kódot az 

óra hátlapjáról, vagy válassza ki az órán található CID QR-kódot és csatlakoztassa az okosórát 

a mobiltelefonjával, amely így nyomon követheti az óra helyzetét, kapcsolattartási tel.szám 

hozzáadása (max. 30 szám) a távfelügyelet beállítása, a hangerő elnémítására, és ébresztési 

idő és az óra beállításainak visszaállítása. 

7. Fáklya: innen lehet be- és kikapcsolni - nem világos!!! 

8. Kijelző háttér: kék vagy rózsaszín háttér beállítása 

9. CID: ez a QR-kód szükséges az óra és a mobilon lévő alkalmazás összekapcsolásához 

10. Leállítás: A POWER be/kikapcsoló gomb hosszú megnyomásával kikapcsolhatja az órát. 

Megjegyzés: 

1. Bár ez a termék vízálló, ne hagyja hosszú időre mély vízben. 

2. Ne távolítsa el a hátsó fedelet (csavarok) vagy a fedél alatti tömítő alátétet, az óra elveszíti 

vízállóságát 

3. Védje az órát a szélsőséges hőmérséklettől és egyéb hatásoktól. 

4. Az útvonalkereső funkció nem működik, ha a SIM-kártya nem fizetett vagy nincs feltöltve, 

vagy ha gyenge a jel 

5. A szoftver- és alkalmazásfrissítési lehetőségek miatt a fenti funkciók kissé változhatnak. 

Kérjük, olvassa el az aktuális termékleírást. 


