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Az óra bemutatása

Hangszóró

Be-/
kikapcsoló 
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SIM-kártya foglalata
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Az óra feltöltése
Kérjük, töltse fel teljesen az órát, mielőtt 
először használná.
Vigye a töltőkábelt az ábrán látható módon 
közel az órájához. Ezután csatlakoztassa az 
USB töltőkábelt egy normál aljzathoz való 
adapterhez vagy egy USB töltőhöz (5V / 
1A). 

1 2

Megjegyzés: Ha a töltőport korrodált vagy 
piszkos, az súlyosan befolyásolja a töltést. 
Kérjük, rendszeres tisztítással tartsa tisztán 
a portot.
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A SIM-kártya behelyezése
Az óra beállításához és használatához nano-
SIM-kártya (nincs mellékelve) szükséges.
1. A mellékelt SIM-kiszedő eszközzel nyissa 

ki a SIM-kártya tálcáját.
2. Helyezze be a SIM-kártyát a SIM-kártya 

foglalatba.
A levágott saroknak a jobb alsó sarokban 
kell illeszkednie (lásd az ábrát).

3. Zárja be a SIM-kártya tálcát az ábrán 
látható módon. 
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Az óra bekapcsolása
Tartsa lenyomva 
a Be-/kikapcsoló 
gombot 3 
másodpercig az óra 
bekapcsolásához.

Nyelv
Első bekapcsoláskor 
az óra kérni fogja a 
rendszer nyelvének 
kiválasztására. 
Válassza ki a kívánt 
nyelvet, és lépjen 
tovább.

00:03
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A PIN-kód megadása
Ha a SIM-kártyája 
PIN-kóddal van lezárva, 
akkor írja be azt. 
Nyomja meg a zöld 
OK gombot a bevitel 
megerősítéséhez. 

QR-kód
Az órája ekkor egy QR-kódot fog 
megjeleníteni a kijelzőn. Ez ahhoz 
szükséges, hogy csatlakozni tudjon az 
okostelefon alkalmazáshoz. 
A csatlakozás módját a következő oldalakon 
ismertetjük.

PIN-kód beírása

4 - 8 számjegy
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Alkalmazás letöltése és 
telepítése az okostelefonra
Az alkalmazás letöltéséhez:
• Keresse meg a „TCL Connect” alkalmazást 

a Google Play áruházban (Android 6.0 
vagy újabb verzió) vagy az App Store 
áruházban (iOS 10.0 vagy újabb verzió). 

• Olvassa be az alábbi QR-kódot.

• Az alkalmazás segítségével tudja 
majd megtekinteni az óra helyzetét a 
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térképen, vagy beállíthatja a vészhelyzeti 
kapcsolatokat.

• Ha Ön az alkalmazás (és nem az óra!) fő 
felhasználója, töltse le az alkalmazást a 
saját okostelefonjára. Abban az esetben, 
ha egy rokon (pl. fiú, lány, nagyapa) az 
alkalmazás fő felhasználója, neki kell 
letöltenie az alkalmazást.

Fiók létrehozása
1. Érintse meg a Fiók létrehozása 

lehetőséget a TCL Connect 
alkalmazásban egy fiók létrehozásához.

2. Adja meg a fiókhoz tartozó e-mail címet 
és jelszót.(1) Erősítse meg a megadott 
adatokat. A megadott e-mail címre egy 

(1) Olvassa el a „Felhasználási feltételeket” és az „Adatvédelem 
és biztonság” tájékoztatót, és jelölje be a négyzetet.
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ellenőrző kódot küldünk. Ha nem Ön 
az alkalmazás fő felhasználója, hanem 
például egy hozzátartozója (fia, lánya, 
házastársa), akkor a hozzátartozó e-mail 
címét is megadhatja. 

3. Adja meg az e-mailben kapott ellenőrző 
kódot. Ezt az e-mail címet fogjuk 
használni a jelszó helyreállítása esetén, 
ha esetleg elfelejtené azt.

4. Érintse meg a Kész lehetőséget.

Bejelentkezés a fiókba
A bejelentkezéshez adja meg e-mail címét 
és jelszavát.

Óra párosítása 
Mielőtt párosítaná az óráját a telefonjával, 
győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya 
megfelelően került behelyezésre és az 
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óra csatlakoztatható az internethez. A 
csatlakozást jelző hálózat ikonja megjelenik 
az óra kezdőképernyőjének bal felső 
sarkában, miután csatlakozik az internethez.

LTE hálózat

3G hálózat

2G hálózat

Adatforgalom roaming hálózatban
Nincs adatkapcsolat, de 
kezdeményezhet hívásokat
Nincs hálózat, és hívásokat sem 
kezdeményezhet
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1. Érintse meg az Okosóra hozzáadása 
 gombot a TCL Connect alkalmazás 

kezdőlapján és válassza az MT43-as órát.

2. Két módszer áll rendelkezésre az óra 
telefonnal történő párosításához:
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• Az óra párosítása a QR-kód 
beolvasásával
A QR-kód a PIN-kód megadása után 
jelenik meg (lásd a 7. oldalt).
Ha a QR-kód nem jelenik meg, nyissa 
meg a Lépésszámláló alkalmazást. A 
QR-kód ismét megjelenik. 
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• Az óra párosítása az IMEI-szám megadásával

Az IMEI-szám a készülék csomagolásán 
lévő címkén található, vagy az órán:

A kijelzőn lapozzon jobbra, amíg meg nem 
jelenik a Beállítás menüpont. Az IMEI-
szám kiolvasásához itt válassza ki az Az 
óráról menüpontot. Az alkalmazásban 
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írja be az óra IMEI-számát, majd az óra 
telefonnal való párosításához érintse meg 
a Kész gombot. 

3. Kövesse a megjelenő utasításokat az 
alkalmazás felhasználójának, felhasználói 
adatainak, például telefonszámának vagy 
személyazonosságának megadásához. Minden 
lépés után érintse meg a TOVÁBB gombot. 
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Ezután adja meg az óra felhasználójának 
adatait: a nevét, születésnapját és 
telefonszámát. 
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Miután az órát sikeresen párosította a 
telefonjával, az alkalmazás főképernyője 
jelenik meg. Az óra helyzete az ezen a 
képernyőn lévő térképen lesz látható.

Névjegyek hozzáadása 
A névjegyeket manuálisan vagy a 
rendszergazda alkalmazáson keresztül egy 
QR-kód megosztásával adhatja hozzá.
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1. Érintse meg az 
Továbbiak fület 
az alkalmazás 
főképernyőjén.

2. Érintse meg az 
Óra névjegyei 
lehetőséget.
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3. Érintse meg a 
kijelző jobb felső 
részén található 
+ jelet. 

4. Érintse meg 
a Névjegy 
hozzáadása 
feliratot. 
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5. Adjon meg egy nevet/kapcsolatot és egy 
telefonszámot. Képet is feltölthet hozzá 
(opcionális). 

6. Érintse meg a Kész feliratot. 
A névjegy megjelenik az órája 
névjegyzékében. 
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Névjegyek hozzáadása QR-kóddal
1. Érintse meg az 

Továbbiak fület 
az alkalmazás 
főképernyőjén.

2. Érintse meg az 
Óra névjegyei 
feliratot majd a 
+ jelet.
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3. Válassza a QR-kód megosztása 
lehetőséget. 

4. A mobilon megjelenik a QR-kód. Ha az 
ismerős a közvetlen közelben tartózkodik, 
akkor a TCL Connect alkalmazással 
beolvashatja a QR-kódot. Ha a meghívott 
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személy nem tartózkodik a közelben, 
érintse meg a  ikont, hogy elküldje 
számára a QR-kódot.

5. Töltse le az alkalmazást az ismerős 
telefonjára (a részleteket lásd az 
„Alkalmazás letöltése és telepítése az 
okostelefonra” című fejezetben). 

6. Indítsa el a TCL Connect alkalmazást, és 
jelentkezzen be, érintse meg a kezdőlapon 
az Okosóra hozzáadása (+) elemet. 

7. Az új ismerős most már megadhatja 
a névjegy adatait (telefonszám, 
személyazonosság). 

Az új névjegy ezután megjelenik az óra 
névjegyzékében. Az új ismerős mostantól a 
térképen megtekintheti az óra felhasználójának 
tartózkodási helyét és például a pulzusszámát. 
Ez csak a QR-kód beolvasásával hozzáadott 
névjegyekre vonatkozik. 
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Állítsa be a vészhelyzet esetén értesítendők 
névjegyzékét
1. Érintse meg az Továbbiak fület az 

alkalmazás főképernyőjén.

2. Válassza az Óra névjegyei > Sürgősségi 
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kapcsolattartó személy lehetőséget. 
A lista első 3 névjegye a vészhelyzet 
esetén értesítendők alapértelmezett 
névjegyzéke. Ezt megváltoztathatja a 
névjegyek melletti jelölőkörrel. 
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3. Érintse meg a Sürgősségi telefonszám 
lehetőséget a vészhelyzet esetén 
tárcsázandó szám beállításához.

4. Érintse meg a Mentés feliratot.

SOS funkció 
Tartsa lenyomva az órán a SOS gombot 3 
másodpercig a SOS hívás elindításához.
Amikor a SOS funkció aktiválásra kerül, 
minden családtag értesítést, illetve egy 
SMS üzenetet kap arról, hogy SOS riasztást 
küldtek. Ezen üzenetek az óra helyzetére 
mutató hivatkozást tartalmaznak. 
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Az óra használata
Képernyő
A kezdőképernyő aktiválásához nyomja 
meg a Be-/kikapcsoló gombot.

Hétfő, 2020.12.03

Óralap módosítása 
Az óralap megváltoztatásához érintse meg 
és tartsa lenyomva a kezdőképernyőt. 
Ekkor megjelenik egy kiválasztási menü. 
A különböző óralapok megtekintéséhez 
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lapozzon balra. Érintse meg a kiválasztani 
kívánt óralapot. 

Alkalmazások kiválasztása és elhagyása  

A kezdőképernyőről balra húzva az ujját 
megtekintheti az órán lévő különböző 
alkalmazásokat. Koppintson egy 
alkalmazásra annak kiválasztásához. A 
kilépéshez húzza az ujját jobbra a kijelzőn. 

Időjárás kijelző és értesítések 
Az időjárásnézethez lapozzon lefelé a 
kezdőképernyőn. Az időjárás ebben a 
nézetben jelenik meg. Lehetősége van továbbá 
a képernyő fényerejének és hangerejének 
beállítására, valamint a repülési mód 
aktiválására vagy a készülék kikapcsolására.
A kezdőképernyőről felfelé húzva ujját az 
értesítések nézetre léphet. 
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Alkalmazások
Hívás

Válassza a Hívás lehetőséget a 
névjegyek megjelenítéséhez. Írja 
be a kívánt számot, és nyomja 
meg a zöld gombot a hívás 
indításához. 

Telefonkönyv
Érintsen meg egy névjegyet, és 
válassza ki a  ikont a hívás 
indításához.
Érintse meg a  ikont a hívás 
befejezéséhez.

Új névjegyeket a mobilalkalmazáson 
keresztül lehet hozzáadni.
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Lépésszámláló 
Megmutatja az aznap megtett 
lépések számát, valamint 
a megtett távolságot és az 
elégetett kalóriát.

Pulzus 
Megérintésével elkezdődik a 
pulzusszám mérése. Ennek 
értéke rövid idő után megjelenik 
a kijelzőn. 

Ülés emlékeztető
Az órája emlékeztetheti Önt 
a rendszeres mozgásra. Itt 
beállíthatja az emlékeztető 
elküldése előtti időtartamot.
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Alvás
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, 
akkor az órája az alvását is 
figyeli. Kimutatást kap az alvás 
idejéről, részletezve az éber- és 
mélyalvást.

Riasztás 
Itt állíthatja be az ébresztőóra 
funkciót. 

Beállítások 
Hozzáférést biztosít az óra 
beállítási menüjéhez, amely 
lehetővé teszi a készülék további 
konfigurálását. 
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Esésérzékelés
Amikor az óra a beépített mozgásérzékelőn 
keresztül érzékeli, hogy használója elesett, 
akkor 60 másodpercen belül riasztást 
küld az előre meghatározott sürgősségi 
kapcsolatoknak. Ezzel egyidejűleg két rövid 
csengés és egy hosszú rezgés hallható, amíg 
a felhasználó le nem állítja. Ha téves riasztás 
történt, akkor használója 60 másodpercen 
belül leállíthatja a riasztás elküldését a 
Mégse gomb megérintésével. A riasztás 
sikeres elküldése után az óra visszatér a 
korábban megjelenített képernyőre.
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Szíjak
Szíjak eltávolítása

Új szíjak rögzítése

2

1
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Vízállóságra vonatkozó 
megjegyzés
Ez a termék IP67 besorolással rendelkezik, 
ami azt jelenti, hogy teljes mértékben 
védve van a porral és a minden irányból 
érkező alacsony nyomású fröccsenő vízzel 
szemben. Kérjük azonban, hogy ne merítse 
az órát teljesen víz alá, például zuhanyozás, 
úszás vagy búvárkodás közben. 
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GYIK
1. Milyen SIM-kártyát támogat az óra?
A MOVETIME MT43AX családi karóra 
nano-SIM kártyával működik.

2. Milyen operációs rendszereket támogat 
a mobilalkalmazás?

Az alkalmazás kompatibilis az Android 6.0 
vagy újabb, illetve az iOS 10.0 vagy újabb 
operációs rendszert futtató mobillal. 

3. Ha az óra párosítása sikertelen:
i) Ellenőrizze, hogy megfelelően 

helyezte be a SIM-kártyát.
• Ha a SIM-kártya megfelelően 

került behelyezésre, ellenőrizze, 
hogy az LTE, 4G, 3G, vagy a 
2G jelzés megjelenik az óra 
kijelzőjének bal felső sarkában.
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• Ha nem, akkor tartsa 
lenyomva a Be-/kikapcsoló 
gombot 3 másodpercig az óra 
újraindításához.

ii) Ha az LTE, 4G, 3G, vagy  a 2G jelzés 
megjelenik, ellenőrizze, hogy van-e 
olyan elmaradt hálózati forgalmi díja, 
amelyet ki kell fizetnie.

4. Ha az óra helyzetének lekérése 
sikertelen:
i) Ellenőrizze, hogy az LTE, 4G, 3G, 

vagy a 2G jelzés megjelenik az óra 
kijelzőjének bal felső sarkában.

ii) Ha nem, tartsa lenyomva a Be-/
kikapcsoló gombot 3 másodpercig 
az óra újraindításához.

iii) Ha az LTE, 4G, 3G, valamint a 2G 
jelzés megjelenik, ellenőrizze, hogy 
van-e olyan elmaradt hálózati 
forgalmi díja, amelyet ki kell fizetnie.
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5. Ha az ellenőrző kód lekérése sikertelen 
a regisztráció során:

Kérjük, ellenőrizze a kéretlen e-maileket. Ha 
továbbra sem sikerül megtalálnia, próbálja 
meg újra megkérni az ellenőrző kódot.

6. A helymeghatározás pontossága
Az Ön órája 5 különböző helymeghatározó 
móddal rendelkezik: GPS, AGPS vagy 
GLONASS, G-Szenzor, WiFi és mobilcella 
alapúval. A helymeghatározás pontossága 
az egyes helymeghatározási módtól 
függ. Időnként az épületek belterében, 
ahol a műholdjelek vétele korlátozott, 
előfordulhatnak nagyobb eltérések.

7. Adatkapcsolat
Az óra mobil adatkapcsolatot használ 
az üzenetek és helyadatok küldéséhez 
a családtagok számára. A felmerülő 
adatforgalmi díjakat Önnek kell kifizetnie a 
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hálózati szolgáltatója számára.

8. A helyadataim tárolása és felhasználása
Az összes Önnel kapcsolatos adat közül 
kizárólag azokat használjuk fel, amelyeket 
rendelkezésünkre bocsát. Az Ön adatait 
engedély nélkül nem fogjuk felhasználni 
semmilyen kereskedelmi vagy fejlesztési 
célra.

További információk
További információkért olvassa el a 
TCL Connect alkalmazás súgóját, vagy 
látogasson el a www.tcl.com weboldalra.
Kérjük, vegye figyelembe a „Felhasználási 
feltételek” és az „Adatvédelmi és 
-biztonsági előírások” pontokat, amelyek a 
fiók létrehozásakor jelennek meg.
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