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DZ09 okosóra használati útmutató 

1. Biztonsági figyelmeztetés 
A jelen dokumentumban lévő információk előzetes tájékoztatás nélkül nem módosulnak. 
Az órát az első használat előtt legalább 2 órán keresztül tölteni szükséges. 
Biztonsági kód 
Az eredeti biztonsági kód: 1122, ez a kód megóvja az óráját illetéktelenek előtt. 
Kérjük, változtassa meg ezt a kódot a biztonsága érdekében. 
 
2.Termékjellemzők 
2.1 Termékjellemzők 
Power gomb: Ki/be-kapcsolás; Alvó mód/képernyő kikapcsolása; visszalépés a főmenübe 
USB port: Töltés/Adatáttöltés 
Érintőképernyő/Touch screen: funkciók megjelenítése (főmenü). 
2.2 Gyors termékinformáció 
Balra csúsztatással léphet a következő képernyőre, a visszalépéshez jobb csúsztassa az ujját a 
kijelzőn; az értesítésekhez megtekintéséhez húzza fentről le az ujját majd vissza a bezáráshoz. 
2.3 Órakijelző 

     
Beállítási módok: 
1 mód: Bekapcsolás, ha telefon óra módban van, kérjük kattintson a képernyő közepére és állítson be 
különböző óra megjelenítési módokat. 
2 mód: Bekapcsolás, főmenü: beállítások--telefonbeállítások—készenléti menü megjelenítése – 
feloldás kiválasztása, válassza ki az Ön által preferált óra módot. 
2.4 Témák beállítása 

     
Virágos/Florid                    Színes/Colorful                Klasszikus/Classics 
Módok beállítása: 
Főmenü: Téma beállítása, majd válassza ki az Önnek tetsző 
témát. 
 
3. Termék használata 
3.1 Sync szoftver letöltése. 
Szkennelje a QR kódot és töltse le az alkalmazást, amelyik 
kompatibilis az android telefonjával. Ez az alkalmazás csak az óra 
és a telefon közötti szinkronizációra használatos és nem 
használja a GPRS funkciót. 
Ha már letöltötte a megfelelő szoftver, kérjük, ellenőrizze, hogy 
a legújabb verziója van-e meg. 
Kérjük, amennyiben szükséges frissítse.  
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3.2 Sync szoftver telepítése és használata 
Android Alkalmazás telepítése: 
Kérjük, telepítse az android alkalmazást az okostelefonjára. 
Android alkalmazás használata (már telepített) 
(Okostelefon) Beállítások - Elérhetőség – Lépjen be a Bluetooth 

értesítésbe(szolgáltatás),engedélyezze ezt a szolgáltatást.（Kérjük, válassza a „biztos” / “sure” 
opciót, ha figyelmeztetés jelenik meg). 
Klikkeljen a Bluetooth értesítésekre és válassza ki az Értesítési szolgáltatást (Notification service), 
válassza ki a Személyes vagy Rendszer alkalmazást az Értesítési alkalmazásban. 
A telefonszolgáltatásba belefoglaltatik az SMS, bejövő hívás és az óra keresése. 
3.3 Bluetooth Csatlakozás és Szinktronizációs 
3.3.1 Telefonról az órára 
Telefon beállítások — Bluetooth bekapcsolása – eszköz keresése, kérjük párosítsa a talált eszközzel és 
válassza az „igen” / ‘’yes ” a mobiltelefonján. 
Kérjük, válassza a „biztos” / “sure” opciót, ha a telefon kéri, javasolt megoldáskén válassza a „nem 
emlékeztet újra” / ” no remind again” menüpontot, így kényelmesebb a használat a következő 
kapcsolatkor (nem emlékeztet újra). 
Megjegyzés: A Sync szoftver már megnyitható a már telepített alkalmazások közül, a mobiltelefon 
megjeleníti a Bluetooth kapcsolatot 2-5 perc után; az óra informálja a Sync idejét a telefonnal, majd a 
Sync bekapcsol. Üzenet jelenik meg az órán, amikor a telefon csatlakoztatva van. 
3.3.2 Óráról a telefonra 
BT tárcsázás (Dialer) a GV08-n – új eszköz keresése (search new device) – találatok megjelenítése (pl. 
s9500) - csatlakozás. 
3.4 Alapvető funkció 
3.4.1 Üzenet 
Telefon vagy óra üzenetének szinkronizálása. 
3.4.2 Bluetooth 
Bluetooth állapotának beállítása, be/ki-kapcsolás. 
3.4.3 Hívásinformációk 
A sikeres Bluetooth csatlakozás után megtekintheti a híváselőzményeket. 
Megjelenik az összes nem fogadott hívás, tárcsázott szám és fogadott hívás; a dátumot, időt és a nem 
fogadott hívás telefonszámát is megtekintheti, de azt nem tudja felhívni. 
3.4.4 BT tárcsázó 
Okosóra párosított eszközei 
3.4.5 Távértesítő 
Ha SMS-e, bejövő üzenete van, az okos óra értesíti. 
3.4.6 Távkamera 
Használja a telefon kameráját képkészítésre az óráján keresztül, ehhez a telefon kameráját be kell 
kapcsolni. 
3.4.7 Elvesztést gátló: Óra megkeresi a telefont vagy a telefon az órát. 

3.4.8 Beállítások 

Megjegyzés: beállíthatja a telefon beállításaiban az óra kijelzőjét és a témáját. A biztonsági 

beállításokban a biztonsági kód: 1122. 

3.4.9 Lépésszámláló 

Mérheti a kalóriát vagy az elégetett kalóriát, vagy a lépésszámot, távolságot, sebességet, időt stb. 

Ha vissza akar lépni a főmenüben, de a lépésszámlálót használni szeretné még, kérjük, nyomja meg a 

power gombot. 

3.4.10 Alvás monitor: Alvás minőségét mutatja. 

3.4.11 Emlékeztető: Beállíthat időt emlékeztetőként feladathoz. 

3.4.12 Okos keresés: Órával kapcsolatos információkra kereshet 
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3.4.13 Ébresztő 

3.4.14 Naptár 

3.4.15 Számológép 

3.4.16 Profilok/Felhasználók 

3.4.17 Fájlkezelő 

3.4.18 Audio lejátszó 

Helyi vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül okostelefonon lévő zenéket játszhat le. 

3.4.19 Témák beállítása 

3.4.20 Kamera 

3.4.21 Videó rögzítő 

3.4.22 Képnézegető 

3.4.23 Videó lejátszó 

3.4.24 Hangrögzítő 

3.4.25 Böngésző 

4. Megjegyzések 
4.1 Az első használat előtt szükséges a készüléket tölteni 1-2 órát. 
4.2 A kiegészítő kábelt és töltőt használja vagy az android telefonjának kiegészítőit. 
4.3 Bluetooth kapcsolat megszakad, ha túl nagy a két készülék között a távolság, miután bekapcsolta 
az Elvesztés gátlót (Anti-lost), az okoskeresési funkció nem használható mielőtt kapcsolat 
megszakadt. 
4.4 Kérjük, csatlakoztassa újra a Bluetooth-t, ha a kapcsolat alkalmanként megszakad (kérjük, 5 
percen túli megszakadt kapcsolat után kézileg csatlakoztassa). Kérjük, egyezzen bele a telefonkönyv 
szinkronizálásához, különben nem lesz telefonkönyve. 
4.5 Zenelejátszáskor előfordulhat, hogy egyes zeneszámot címét megjeleníti, míg másokét nem az 
óra, ez természetes, mert az android telefonok különbözőek lehetnek. 
5. Hibakezelés 
Ha az órával kapcsolatos bármely probléma (az alábbiakon kívül) nem megoldható, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot az disztribútorral vagy a szervizszolgálattal. 
5.1 Nem lehet bekapcsolni 
A power gomb megnyomásának ideje túl rövid, tartsa nyomva minimum 3 másodpercig. Vagy 
alacsony az akkumulátorszint, kérjük, töltse fel az órát. 
5.2 Automatikusan leáll 
Alacsony az akkumulátorszint, kérjük, töltse fel az órát 
5.3 Használati idő túl rövid. 
Akkumulátor nincs tele, kérjük, győződjön meg róla, hogy tele van-e (a teljes töltésig minimum 2 óra 
szükséges). SIM kártya használata esetén, a készülék hamarabb lemerül. 
5.4 Nem lehet tölteni. 
Az akkumulátor élettartama idővel (pár év után) csökken, kérjük, ellenőrizze, hogy az akkumulátor 
működik-e még. Cseréljen új töltőre, ha az nem működik. Kérjük, ellenőrizze az USB csatlakozót, hogy 
az jó-e, és próbálja újra. 
5.5 Bejövő híváskor nem jelenik meg a hívó neve 
Elfelejtette a telefonkönyvét feltölteni, amikor csatlakozott a Bluetooth-szal, vagy nem jelölte meg a 
telefonkönyv feltöltését. 
Elfelejtette a telefonkönyvet szinkronizálni, amikor megszakította a kapcsolatot, kérjük, párosítsa a 
készüléket újra. 
5.6 Rossz/gyenge telefonhívás hangminősége. 
Az óra és a telefon túl távol van egymástól, kérjük, tegye őket közelebb egymáshoz; rossz BT jel. 
Rossza a térerő, kérjük, helyezze más, jobb térerejű helyre a telefont. 
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