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1. Előlapi kamera
2. Hangszóró
3. Érintőkijelző
4. Bekapcsológomb
5. Mikrofon
6. Rögzítőgomb
7. Hátlapi kamera
8. SIM foglalat
9. Töltőcsatlakozó
10. Alaplap
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Áttekintés

Használat
Bekapcsolás
Tartsa nyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig! Az óra bekapcsol.
Ha az új órát nem lehet bekapcsolni, valószínűleg lemerült. Csatlakoztassa a töltőkábelt 
és várja meg, amíg az óra bekapcsol!
Rendellenesség esetén (pl. üres képernyő) tartsa nyomva a gombot 10 másodpercig az 
óra újraindításához!

Előkészületek
SIM kártya behelyezése
• Válasszon megfelelő méretű SIM kártyát! 

Az óra nano SIM kártya fogadására képes.
• Használat előtt aktiválja a hívóazonosítást és engedélyezze a GPRS 

adathálózatot a kártyán! Az óra 2G/3G/4G hálózatokhoz fér hozzá.
• Kapcsolja ki a SIM kártyán a PIN kód kérését!
• Helyezze be a SIM kártyát!

1. Vegye ki a kártyatartót a mellékelt szerszámmal!
2.  Helyezze be a SIM kártyát, az érintkezőkkel látható módon, a kártyatartóba!
3. Helyezze vissza a kártyatartót az órába!

f g g



Párosítás mobilkészülékkel
Telepítse fel az imoo Watch Phone alkalmazást a mobilkészülékre! 
Indítsa el a programot, jelentkezzen be a fiókba, vagy regisztráljon egyet! 
Kövesse az órán megjelenő utasításokat, vagy az óra menüjében keresse 
meg a Bind Code lehetőséget, majd olvassa be a QR kódot a mobilkészülék 
kamerájával, esetleg írja be kézzel a megjelenő karaktersorozatot!

Nyelv
Lépjen a „More” menüponthoz és válassza a „Watch Settings” lehetőséget! Állítsa be a 
kívánt nyelvet! Az óra automatikusan újraindul.

Töltés
Amikor az óra alacsony energiaszint jelzést ad, gondoskodni 
kell a készülék töltéséről.
• Nyomja meg a rögzítőgombot, és az ábrán látható módon 

hajtsa fel az óraszerkezetet!
• Csatlakoztassa a töltőkábelt, és a kijelzőn megjelenik a 

„Charging...” felirat!

Rendszer frissítés
Csatlakozáskor az alkalmazás érzékeli az óra verzióját és ellenőrzi, nem kell-e frissíteni. 
Szükség esetén az óra töltéskor automatikusan frissítésre kerül.

Kezelés
Az óra felélesztése a kijelző megérintésével lehetséges.
A kijelző lekapcsolásához nyomja meg röviden a bekapcsológombot, vagy takarja el a 
tenyerével! Állítsa be a „Screen Timeout” lehetőséget a kijelzőbeállítások alatt! Amikor a 
beállított idő eltelik a kijelző elsötétül.

Számlap módosításához tartsa nyomva a kijelzőt, majd húzza balra vagy 
jobbra a választáshoz!

Húzza az ujját balra a kezdőlapon, hogy belépjen a „More” menübe, majd 
fel és le a kívánt funkció kiválasztásához!

Húzza az ujját jobbra a kezdőlapon, hogy belépjen a „Call” menübe!



Alap funkciók
Hívások
Válasszon ki egy névjegyet hang- vagy videohívás kezdeményezéséhez! 
A videohívás nagy hálózati adatforgalmat igényel, lehetőleg Wi-Fi 
hálózathoz csatlakozva kezdeményezze azt! Ha nem tudja fogadni 
a bejövő videohívást, ellenőrizze, hogy az értesítések engedélyezve 
vannak-e, vagy a hívást fogta-e a rendszer!

Csevegés
Hangüzenet készítéséhez érintse meg a „Hold to Talk” feliratot, majd 
engedje fel az ujját az elküldéséhez!
A bejövő hangüzenet megjelenik a kijelzőn. Érintse meg a lejátszásához! 
Barát hozzáadásához érintse meg a „Face-to-face Making Friends” 
feliratot az „Add Friends” menüpont alatt! Ezután koccintsák össze az 
órákat!
Fényképezés
Fotó készítéséhez érintse meg a kijelzőt!
Ha át szeretne váltani a hátlapi kamerára, nyissa fel az óraszerkezetet! A 
kezelőfelületen fel vagy lecsúsztatással lehet váltani a kamerák között.

Videó rögzítés
Videó rögzítéséhez érintse meg a „Start” gombot! A kamera váltásához, 
illetve a készített felvételek megtekintéséhez nyomja meg a megfelelő 
ikont a sarkokban!

Wi-Fi
Sikeres párosítást követően lépjen a „Watch’s Wi-Fi” menüpontba, majd adja hozzá a 
hálózatot!

Bluetooth
Az órához Bluetooth fülhallgató csatlakoztatható. A „More” menüben válassza a „Watch 
Settings” lehetőséget, és a „Bluetooth” beállításoknál engedélyezze, vagy tiltsa le a 
Bluetooth kapcsolatot!. 

Húzza az ujját lefele az állapotsor, valamint a fontos értesítések 
megtekintéséhez!

Az egyes funkció oldalakról történő visszalépéshez húzza az ujját jobbra a kijelzőn!



Használat
Tartsa be azokra a helyekre vonatkozó előírásokat, ahol az elektronikus berendezések 
vezeték nélküli átvitele tilos!
Szívritmus szabályzó és beültetett kardioverter defibrillátor esetében az óra és a műszer 
közötti távolság legyen nagyobb, mint 16 cm, amikor bekapcsolja az órát! Ne tegye az 
óráját a ruhája zsebébe. Használja az órát a műszertől távol, az esetleges interferencia 
csökkentése érdekében. Ha arra gyanakszik, hogy interferencia történt, azonnal kapcsolja 
ki az órát!
Hallókészülékek és beültetett hallásjavító készülékek esetében a vezeték nélküli digitális 
eszközök zavarhatják a működést. Ha interferencia lép fel, forduljon a gyártóhoz a 
megoldás érdekében!
Egyéb orvosi berendezések esetében kérdezze meg a gyártót, hogy a környező 
rádiófrekvenciás jelek megfelelően árnyékolhatók-e. A vonatkozó információkért forduljon 
orvosához is!
Tilos az órát benzinkúton, üzemanyag raktárban, vegyi üzemekben, vagy vegyi anyagot 
szállító, illetve raktározó létesítményekben használni a robbanások és tűzkatasztrófák 
elkerülése érdekében!
Felvétel előtt kapcsolja ki az órát!
Tartsa be az összes vonatkozó előírást, és soha ne használja a terméket olyan helyen, 
ahol robbantást végeznek!
Ne helyezze az órát, annak töltőjét, töltőkábelét fűtőberendezés, vagy nagyfeszültségű 
berendezés közelébe!
Ne engedje, hogy gyermekek, háziállatok szájukba vegyék!
Tilos az órát poros, nyirkos, piszkos, vagy mágneses térhez közeli helyeken használni!
Tilos az órát zivataros időjárásban használni!
Ne üsse vagy rázza az órát!
Ne tartsa az óra hangszóróját a füléhez, mert a túlzott hangerő halláskárosodást okozhat!
Ha energiaigényes alkalmazást futtat, vagy huzamosabb ideig használja, az óra 
tapintásra meleg lehet, de ez normális és nem befolyásolja a készülék teljesítményét vagy 
élettartamát.
Ha az óra felforrósodik, ne használja, amíg le nem hűl!
Ha alkatrészeket, tartozékokat cserélni kell, akkor azt felnőtt végezze, ne engedje, hogy 
gyerekek kezükbe vegyék, vagy véletlenül lenyeljék az apró alkatrészeket!

Karbantartás
Ne szerelje szét az órát és a tartozékokat. Az órával és tartozékaival kapcsolatos bármilyen 
hiba esetén forduljon a vevőszolgálathoz!
Soha ne tisztítsa vegyi oldószerrel vagy tisztítószerrel!
Ne ejtse le az órát, kerülje az ütését, rázását, illetve durva kezelését, ami a képernyő, az 
áramkörök, vagy a precíz szerkezet károsodásához vezethet!
Ha bármilyen rendellenességet észlel, tartsa nyomva a gombot, amíg az óra újraindul! Az 
általános problémák így általában megoldhatók.
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében tartsa az akkumulátor 
töltöttségi szintjét 80% felett! A hosszú ideig nem használt, de feltöltött akkumulátor is 
fokozatosan merül. Ha nem használja, töltés után hűvös, száraz, sötét helyen tárolja!

Óvintézkedések



Ha az óraszíjat izzadtság, por vagy egyéb dolgok beszennyezik, törölje le tiszta, száraz, 
puha ruhával!
Ha az óra töltőcsatlakozói szennyezettek, száraz, puha ruhával tisztítsa meg, és ne 
kaparja meg kemény fémtárgyakkal!
Ha az óraszíj elöregedett vagy elhasználódott, és cserére szorul, keresse fel kereskedőjét 
vagy a vevőszolgálatot! Vegye figyelembe, hogy még, ha az óra garanciális is, akkor is 
önnek kell állnia az elhasználódott szíj cseréjének költségét!
Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki az órát!
Töltés közben soha ne tisztítsa az órát!
Ne használjon hajszárítót vagy fűtőtestet az óra megszárításához!
Ne használjon sűrített levegőt, mosógépet vagy más kéziszerszámot az óra tisztításához!

Töltés és akkumulátor
Az óra hangereje az akkumulátor kapacitásának elvesztésével fokozatosan csökken.
Környezetvédelmi szempontok miatt, a csomagnak nem része a hálózati adapter. A 
töltéshez használhatja a számítógép USB csatlakozóját, vagy egy CE tanúsítvánnyal 
rendelkező hálózati adaptert. A hálózati adapter kimeneti feszültségének és áramának 
meg kell felelnie a következő előírásoknak:

• Kimeneti egyenfeszültség: 5 V
• Kimeneti egyenáram: legalább 1200 mA.

Használjon hivatalos kereskedőtől vásárolt hálózati adaptert! A rossz minőségű, vagy 
hamisított hálózati adapterek robbanást vagy tüzet okozhatnak.
Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltőcsatlakozók szárazak és tiszták!
Soha ne dobja az akkumulátort tűzbe, és ne tegye ki túl meleg hatásoknak, napsütésnek, 
hogy elkerülje a szivárgást, túlmelegedést, robbanást vagy a tüzet!
Az óra beépített akkumulátorral van felszerelve. Szigorúan tilos az akkumulátort 
szétszerelni, összenyomni, hevíteni vagy elégetni! Továbbá tilos az akkumulátort éles 
tárgyakkal, csavarhúzóval piszkálni, vagy feszegetni!
Ha az akkumulátor túlmelegedett, elszíneződött, eldeformálódott, kidudorodik, vagy 
szivárog használat, töltés vagy tárolás közben, a problémák elkerülése érdekében hagyja 
abba a használatát, és cseréltesse ki egy újra!
Töltés közben az akkumulátor hőmérséklete megemelkedik.
Ne használja vagy tárolja az órát magas hőmérsékletű, nagy nyomású, páratartalmú, vagy 
erős mágneses térben!
Az órát 5-35 °C között töltse, hogy elkerülje az akkumulátor teljesítményének romlását, a 
várható üzemidő csökkenését!
A gyermekek a töltést a szülők vagy más gondviselők irányítása mellett végezhetik!

SIM kártya
A SIM kártya behelyezésekor, eltávolításakor, illetve a töltőkábel csatlakoztatásakor 
ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve, vagy a töltőkábel jól van-e 
csatlakoztatva! Ne erőltesse a SIM kártyát és a töltőkábelt!
Ne távolítsa el a SIM kártyát, amikor az óra adatátvitelt végez, mert adatvesztést, vagy a 
SIM kártya károsodását okozhatja!
Az óra folyamatosan csatlakozik az adathálózathoz, hogy minden körülmények között, 
megszakítás nélkül szinkronizáljon a szerverrel.
Használat előtt aktiválja a SIM kártya hívóazonosító funkcióját!
Az óra a használat és a frissítés során adatforgalmat generál. Használat előtt győződjön 



meg arról, hogy a SIM kártya elegendő kreditet tartalmaz! A SIM kártya használata során 
keletkező díjak tekintetében olvassa el a szolgáltató díjszabásait!

Viselés
Óra viselésekor megfelelően állítsa be az óraszíj feszességét! Nem lehet túl szoros, hogy 
légzést biztosítson a bőrnek! Ezenkívül ne legyen túl laza, hogy megakadályozza az óra 
leesését!
Kerülje az óra leöntését, illetve a zuhany alatti viseletet!
Ha az óra hangereje, a vízzel történő találkozás után csökken, távolítsa el a vizet a 
hangszórónyílásból, és a hangerő visszaáll a normál értékre!
Az bőrérzékeny személyek fokozott óvatossággal viseljék az órát! Ha kényelmetlenül 
érzi magát, annak oka lehet a túl szoros, vagy hosszú ideig tartó viselet. Állítsa át a szíj 
szorosságát, vagy viselje az órát a másik karján és figyelje meg a hatást!
Azonnal hagyja abba az óra használatát, és forduljon orvoshoz, ha bőrpírt, duzzanatot, 
viszketést, vagy egyéb kellemetlen érzést tapasztal az óra körül vagy alatt!
A tünetek elmúlása után, a további használat során kiújulást, illetve fokozott 
kellemetlenséget  érezhet.
Ha az óraszíjat cserélni kell, vásárolja hivatalos kereskedőnél, mert az egyéb szíjak komoly 
bőrallergiát okozhatnak!
A gyártó nem vállal felelősséget a különleges fizikai körülmények által okozott személyes 
kényelmetlenségért!

Vízállóság
Az óra vízállósági szintje az ISO 22810:2010 IDT szabvány szerint 20m.
Használható sekély vízi tevékenységekhez (pl. úszás a medencében), de nem használható 
búvárkodáshoz, vízisíhez, vagy nagy sebességű áramlást, illetve az adott mélységet 
meghaladó tevékenységhez!
A vízállóság nem állandó, és idővel gyengülhet. Az óra normál használatának biztosítása 
érdekében kérjük, tartsa be az alábbi szabályokat:

• Ne viseljen órát zuhany alatt, szaunában, gőzfürdőben, vagy hőforrás vízében történő 
fürdés közben!

• Kerülje el, hogy az óra hirtelen hőmérséklet változást szenvedjen el (pl. ne szárítsa 
hajszárítóval)!

• Ne használja az órát, ne helyezze be, illetve vegye ki a SIM kártyát, ha az óra nedves!
• Kerülje a nagy sebességű áramlásokkal való érintkezést (pl. rafting, szörf, vízisí)!
• Kerülje, hogy a ruhával együtt mosógépbe kerüljön!
• Kerülje az óra leesését vagy ütését, mert ez befolyásolhatja a vízállóságát.
• Kerülje az érintkezést oldószerekkel (szesz, alkohol ), savas anyagokkal, mosószerekkel, 

szappanos vízzel, parfümökkel, permetező-, rovarirtó szerekkel, krémekkel, napbarnító 
olajjal, hajfestékekkel stb.!

• A lehető leghamarabb törölje le az izzadságot az óráról!
• Ne merítse az órát hosszú időre vízbe! Ha az óra véletlenül nedves lesz, alaposan 

törölje szárazra egy tiszta és puha ruhával!
• Miután az óra vízzel érintkezett, vagy úszás után, a használat előtt el kell távolítani a 

vizet a hangszóró és a mikrofon nyílásaiból, vagy az órát természetes módon meg kell 
szárítani!



• Qualcomm Snapdragon Wear 2100 CPU
• RAM/ROM: 512 MB/8 GB
• Android 7.1.1 operációs rendszer
• 1,41” AMOLED érintőkijelző
• 320×360 pixel felbontás (Retina)
• Corning Gorilla Glass üveglap
• 5 MP előlapi kamera
• 8 MP hátlapi kamera
• 84° látószög, f/2,2
• Wi-Fi 2,4 GHz
• Bluetooth 4.2

• Mobil kapcsolat 
  2G - GSM900, GSM1800, CDMA 
  3G - WCDMA, CDMA2000 
  4G - FDD-LTE, TDD-LTE 
  VoLTE

• Beépített GPS (GLONASS)
• 2 ATM vízállóság
• Érzékelő: gyorsulás, giroszkóp, Hall
• 680 mAh akkumulátor
• Töltés: 5 V, min. 1200 mA
• Méretek: 57,8×44,7×15,9 mm
• Súly: 66 g

Műszaki paraméterek

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül 
megváltozhatnak.

Az imoo termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.

Videóhívás és kamera
Videóhívást lehetőleg akkor indítson, ha Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, és viszonylag stabil 
jelkörnyezetben!
A videóhívások sok energiát fogyasztanak. Amikor az óra hőmérséklete eléri a határértéket, 
a védelmi funkció automatikusan megszakítja a kapcsolatot.
Az óra kamerája használat közben a tényleges jellemzőknek megfelelően lesz beállítva.


