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GPS nyomkövető okos óra gyerekeknek 

Használati utasítás 

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót, mielőtt használni kezdi a terméket. A képek csak illusztráció, 

információnyújtás célját szolgálják. 

1. Előkészületek 

- Ellenőrizze a termék tartozékainak meglétét 

- Kérjük, hogy telepítés előtt kapcsolja ki a 

készüléket 

- A belehelyezendő SIM-kártyának támogatnia kell a 

GPRS-t és a hívóazonosítást. 

- Telepítse az okos telefonjára a termék 

használatához szükséges SeTracker nevű szoftver 

Androidos, vagy iOS verzióját 

 

 

2. A termék funkciói 

- GPS+LBS és Wifi alapú helymeghatározás 

- Vezérlés mobiltelefon, vagy GPRS-el rendelkező számítógép segítségével. 

- GPRS alapú valós idejű helymeghatározás és nyomkövetés 

- Készülékek közötti kapcsolattartás 

- Valós idejű nyomkövetés 

- Figyelmeztető 

- SOS funkció, kétirányú kommunikációval 

- Figyelmeztetés, ha az órát levették 

- Figyelmeztetés, ha az akkumulátor szintje alacsony 

- Távoli kikapcsolás 

 

http://www.mindentolcson.hu/
http://www.mindentolcson.hu/


www.mindentolcson.hu  Mindent OLCSÓN Webáruház 
 

www.mindentolcson.hu  Mindent OLCSÓN Webáruház 
 

 

3. Gyors információk 

- Távolítsa el az akkumulátor fedelét, és helyezze be a SIM kártyát. Aktiválja a hívásazonosító 

funkciót. 

- Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza a hátlapot, és csavarozza vissza. 

- Tartsa nyomva a ki/bekapcsolás gombot, amíg meg nem hallja a készülék hangját, és meg nem 

jelenik egy üzenet a készülék elindulásáról. A fő őrző személy telefonszámának beállítása után az órát 

helyileg már nem lehet kikapcsolni, csak az őrző személy okos telefonján keresztül. 

- Töltse le a SeTracker nevű szoftvert az okos telefonjára, és regisztráljon. 

- Az USB töltőt dugja az okos órába, majd a másik végét egy számítógépbe, vagy adapterbe, és töltse 

fel a készüléket. 

- Sürgősségi híváshoz nyomja meg az okos óra 1-es, 2-es, vagy SOS gombját, és a készülék tárcsázni 

fogja a szoftveren keresztül beállított, hozzá tartozó számot. 

- Okos hívás: gyárilag bármilyen telefon hívhatná a készüléket, de a kéretlen hívások elkerülése 

végett csak a szoftveren keresztül beállított telefonok hívhatják az okos órát.  

- Ha az óra már legalább 3 percig a csuklón volt, és ezután leveszik, akkor a szoftver figyelmeztet, 

hogy az órát levették. Ezt a funkciót, csuklóról levett állapotban ki lehet kapcsolni a szoftveren. 

4. Valós idejű nyomkövetés 

Lépjen be a valós idejű nyomkövetés (Real-Time Tracking) menüpontba, és látni fogja az óra pontos 

helyzetét. Kattintson a Frissítés (Refresh) gombra, ha az óra helyzetét újra látni szeretné. A térképet 

tetszés szerint nagyíthatja/kicsinyítheti. 

5. Intercom 

Az óra bekapcsoló gombját hosszan nyomva hangfelvételt lehet indítani, majd a gomb elengedésével 

a felvett üzenetet az óra elküldi az okos telefonra feltelepített szoftverbe. A hangüzenet hossza max 

15másodperc lehet. 

Amikor az óra üzenetet, vagy hangfelvételt kap, akkor a képernyő hangjelzést ad. Az SOS gomb rövid 

megnyomása után az óra lejátssza a hangfelvételt.  
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6. Beállítások 

- A GPS adatok küldésének időintervalluma: 3 mód lehetséges: 

1. Gyors pozicionálás: a helyzetinformáció 10másodpercenként kerül elküldésre. Ez a mód tökéletes 

arra, hogy folyamatos információt kapjon, de sok energiát elfogyaszt. Hosszú ideig nem ajánlott 

ebben a módban használni az órát. 

2. Alapbeállítás: A helyzetinformáció 10percenként kerül elküldésre. Ez az ajánlott mód. 

3. Alacsony akkumulátor-szint mód: A helyzetinformáció 1 óránként kerül elküldésre. 

- A fő vigyázó személy telefonszáma: Ez az a telefonszám, amire a figyelmeztető üzenetek elküldésre 

kerülnek. Ennek a telefonszámnak a beállítása után az órát kézileg már nem lehet kikapcsolni. 

Ehelyett a ki/bekapcsolás gombot nyomva tartva az őrző személy telefonját lehet felhívni.  

- SOS vészhívó szám: Anyu és Apu számai mellett egy másik vészszámot is be lehet állítani. Írja be a 

számot, és érvényesítse a bevitelt. A bevitel sikerességét az óra mutatni fogja. A vészhívó gombok (1-

es, 2-es és SOS) 3másodpercig tartó nyomva tartásakor az óra tárcsázza a számhoz hozzárendelt 

telefonszámot.  

- Fehér lista beállítása: megadhat maximum 10 telefonszámot. Az óra csak ezekről fogad hívásokat. 

Ezzel elkerülhetők a kéretlen hívások. 

- Alacsony akkumulátor szint figyelmeztetés: Ha az akkumulátor szintje 15%-ra süllyed, 5 perc múlva 

a készülék figyelmeztetni fog, és üzenetet küld a szoftverbe.  

- Lépésszámláló beállítás: A lépésszámlálás be- és kikapcsolható. A lépésszámlálás valós időben 

mutatja a megtett lépéseket. 

7. Használat 

- Térkép: A szoftver Térkép menüpontjába lépve valós időben lehet nyomon követni az óra helyzetét. 

A helyzetjelző ikon más-más színekkel jelöli a meghatározás módját: 

a.) Piros: GPS 

b.) Sárga: LBS 

c.) Zöld: Wifi 

- SOS gomb: Vészhelyzetben az SOS gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával az óra kijelzőjén 

megjelenik az SOS felirat, és az óra mindhárom beállított segélyszámot körbetárcsázza kétszer. Ha 

közben valamelyik szám válaszol a hívásra, akkor nem tárcsáz tovább. Üzenetet is tud küldeni a 

főszámra (alapértelmezetten nem küld), és a szoftverbe is küldi a figyelmeztetést. 

8. Egyéb funkciók 

- Előzmények: Az óra által rögzített tartózkodási helyek 90 napig megőrzésre kerülnek, gyermeke 

mozgását bármikor visszakövetheti a megtekinteni kívánt időpont megadásával. 

- Elektromos kerítés funkció: Az órával beállíthat helyeket, amiket az óra és a szoftver figyel. Az okos 

telefonra telepített szoftver ezután minden alkalommal figyelmeztetést fog kapni, amikor az órával az 

adott helyen megjelenik az óra viselője.  

- Szöveges és hangüzenetek: Minden szöveges üzenet, amit az óra kap a szoftverből, automatikusan 

megjelenik az óra kijelzőjén. Hang esetében az óra jelzi, hogy hangüzenet érkezett. A hangüzenet az 

SOS gomb rövid megnyomásával meghallgatható. Maximum 15mp-es hangüzenet küldhető. Az órán 

a ki/bekapcsoló gomb hosszan nyomásával lehet hangüzenetet rögzíteni, majd a gomb 

elengedésekor a felvétel befejeződik, és az óra a hangüzenetet automatikusan elküldi a telefon 

szoftverébe. 
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9. További tudnivalók: 

Az óra csak akkor tud hangüzenetet és szöveges üzenetet fogadni, ha az órában lévő SIM-kártyán 

aktiválva van a hívófél-azonosítás, hiszen ellenkező esetben az óra nem tud beazonosítani semmilyen 

telefonszámot.  

Ha a Küldés, vagy Küldési hiba üzenetek folyamatosan megjelennek a kijelzőn, miután a parancsok a 

szoftverben már beállításra kerültek, annak a következő okai lehetnek: 

a.) Az óra tartózkodási helyén nincs GPRS jel, vagy a jel gyenge, ezért a GPRS adatot nem lehetséges 

továbbítani. 

b.) Az óra SIM kártyáján nincs aktiválva a GPRS. 

Ha a szoftver azt mutatja, hogy az óra folyamatosan nem elérhető, akkor az alábbiak lehetségesek: 

a.) A SIM-kártya elmozdulta készülékben. 

b.) Az óra ki van kapcsolva, vagy lemerült. 

c.) Az óra tartózkodási helyén nincs jel, vagy nagyon gyenge. 

Tippek:  

A termék elsődlegesen gyermekek, idősek, és olyan csoportok számára lett tervezve, akik folyamatos 

vigyázást igényelnek. 

Ne használja a terméket illegális célokra, mint pl. mások nyomon követése, vagy személyiségi 

jogaikkal való visszaélés. Minden ilyen irányú visszaélésért maga az elkövető személy vállalja a 

felelősséget. A termék gyártója semmilyen felelősséget nem vállal az ezekből adódó visszaélésekért. 

A csomag tartalma: 
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