
PAMETNA URA DZ09

Odlična pametna ura DZ09 , ki omogoča Bluetooth povezavo z vsemi pametnimi telefoni
(Android, IOS)

Glavne lastnosti izdelka:

 Prikaz časa

 Prostoročno telefoniranje

 Kamera za slikanje

 Štetje korakov

 NFC funkcija: Bluetooth hitra povezava, izmenjava telefonskih številk, …

 Merjenje kakovosti spanja

 Prikaz časa

 Opozorilo na SMS, Facebook obvestila, Twitter, chat … (samo android)

 Opozorila na dogodke (tablete, voda, sestanek …)

 Jezik menija: angleščina, francoščina, španščina, poljščina, italijanščina, 
nizozemščina, ruščina, turščina

 Odporna na vlago

 Material: Mehki silikon in plastika

 Ura se lahko poveže s telefonom preko bluetooth-a, ali pa jo imate, kot nadomestilo 
telefona saj lahko vstavite SIM kartico in prav tako tudi SD kartico.

O artiklu- Lastnosti artikla

 Material: nerjaveče jeklo, plastika in silikon

 Tip zaslona: 1,56 HD LCD TFT  občutljiv na dotik

 Resolucija zaslona: 240x240

 Čas pogovora: približno 2-3 ure

 Čas polnjenja: približno 1 uro

 Čas predvajanja glasbe: Približno 5 ur

 Čas pripravljenosti: približno 40-60 ur

 Bluetooth različica: Bluetooth V2.0 + EDR

 CPU: Dual Core MTK4260A

 RAM: 128

 Vgrajen spomin: 128MB+64MB, nadgradljiv do 16Gb (Micro SD reža)

 Jezikovna podpora: Angleščina, Francoščina, Španščina, Polščina, Italjanščina, 
Nizozemščina, Rusčina, Turščina

 Napajanje: Vgrajena akumulatorska baterija 380mAh, 3.7V

 Velikost zaslona: 4,6 x 4,2 x 1 cm (1.56")

 Združljiv z napravami: vse naprave Android 2.3 ali novejše

 Možnosti povezovanja: Prejemanje klicev, klicanje, samodejni prenos imenika iz 
telefona, SMS sporočila, Facebook sporočila, dnevnik klicev



 Ostale lastnosti: Predvajanje glasbe, Anti lost funkcija, pedometer, štoparica, 
vibriranje, prikaz stanja baterije, alarm, daljinsko upravljanje fotoaparata vašega 
telefona ali tablice,

 Android: Podpira vse funkcije v opisu

 iOS: podpira pedometer, koledar, sinhronizacijo klicev, kalkulator, uro in štoparico

 Uro se lahko uporablja, kot dodatek mobilniku, ali kar kot sam mobilnik.

 3 Različne opcije izgleda ure (3x Analogna).

Tehnične podrobnosti:

 reža za SIM kartico

 reža za spominsko kartico

 vgrajena kamera 2.0 Mp

 izjemno odziven 1,56″ LCD zaslon občutljiv na dotik

 Izjemno kvalitetna izdelava in odlični materiali

Ob prvem delovanju pametne ure jo najprej napolnite z preloženim USB kablom na 
računalnik ali skozi pretvornik v elektriko (cca. 2-4 ure)

Gumb za vklop-  par sekund držite tipko na spodnjem delu na sredini, dokler se vam naprava 
ne vklopi.

Začetna stran: Levi gumb na dotik - Menu /potrditev- po meniju drsite levo - desno in izbirate
vaše željene funkcije....,vrnitev na začetno stran s pritiskom na gumb za vklop/izklop.

Desni gumb na dotik- hitra tipka imenik z vašimi številkami

Levi gumb na dotik - hitra tipka za klicanje

Napravo lahko z vašim telefonom povežete preko bluetootha in pričnete s klicanjem. Lahko 
pa uro uporabljate namesto telefona v tem prmeru odprete pokrovček na zadnji strani ure 
vstavite v režo za SIM – SIM kartico, druga reža pa je za vstavitev SD kartice. In tako lahko 
tudi v tem primeru pričnete z brezskrbnim telefoniranjem. 


