KT12
4G Video Hívásra alkalmas IP67 vízállóságú GPS
Gyermekóra Használati útmutató

Kérjük olvassa el az útmutatót, mielőtt elkezdi használni az
órát. A képek csak illusztrációk!

1. Használat előtt:
a. Ellenőrizze, hogy a dobozban a megvásárolt termék található,
és minden tartozék a dobozban van: 1 GPS gyermekóra 1 Töltőkábel,
1 felhasználói útmutató, 1 csavarhúzó, 1 tartalék csavarok
b. Vásároljon egy NANO SIM kártyát, amely támogatja a 4G és a

GPRS hálózatokat, és amelyen a hívó azonosítás engedélyezve van
(a PIN kód kérést kapcsolja ki egy mobiltelefonba helyezve a SIM
kártyát)
c. Kapcsolja ki az órát, mielőtt a SIM kártyát behelyezi.
d. Az akkumulátor töltése szükséges lehet a használat előtt. A
töltési idő 2-3 óra. 1A -nél nagyobb töltőt ne használjon!
Megjegyzés: az akku töltése szülői felügyelet mellett történjen.
e. Olvassa be az utolsó oldalon található QR kódot, és töltse le a
SeTracker vagy SeTracker2 alkalmazást az Appstore -ból vagy a
Play áruházból.

SOS gomb

SIM kártya foglalat

Ki-, Bekapcsoló gomb

Hívásfogadás/Visszalépés a főmenübe

⚫ LBS+GPS+ WIFI valós idejű helymeghatározás
⚫ Kétirányú telefonhívás és hang üzenetek
⚫ WIFI kapcsolat
⚫ SOS telefonhívás és jelzés
⚫ 0.3 MP kamera és Video hívás
⚫ Vízállóság IP67 -es szint
⚫ Ne zavarjanak funkció
⚫ Matematikai játék és órarend
⚫ Barátok hozzáadása
⚫ Lépésszámláló
⚫ Megjegyzés: úszás közben az óra nem használható!

Kijelző

3.1 Telefonkönyv: belépve a Telefonkönyvbe látható a mobil
alkalmazásban előre beállított 10 telefonszám, melyek érintéssel
hívhatók.

3.2 Hangüzenetek: ebből a menüből küldhetők legfeljebb 15mp-es
hangüzenetek a mobil alkalmazásba. “Hold to talk” ikon
nyomvatartásával elindul a hangüzenet felvétele, elengedésre pedig
elküldésre kerül az üzenet.

3.3 Telefon: bármilyen szám tárcsázható, még akkor is, ha nincs
benne a telefonkönyvben (a mobil alkalmazásban letiltható funkció).

3.4 Barátok keresése: két óra összeérintésével kapcsolat hozható
létre az órák között, mely alkalmassá teszi az eszközöket
hangüzenetek küldésére egyik óráról a másikra. A mobil
alkalmazásból törölhetőek az így szerzett barátok.

3.5 Eszközök (Tools): RegCode, Get App, Cleaning tools

3.6 Oktatás: Órarend és képességfejlesztő alkalmazás

3.7 Beállítások: WIFI, Adathasználat, Megjelenítés, Tárhelye&USB,
Akkumulátor, Memória, Nyelv&bevitel, Gyári adatok visszaállítása
stb.

3.8 Fájlkezelő: fájlok tárolása, belső tárhely 1.47 GB

3.9 Videó hívás: A videóhíváshoz mindkét félnek támogatnia kell a
videótelefonálás funkciót (A mobiltelefonnak támogatni kell VoLTE
funkciót, erről kérdezze a szolgáltatóját.)
4.0 Kamera: fotók készítése
4.1 Galéria: képek tárolása

4.2 Lépésszámláló: alapbeállítás szerint ez a funkció csak a mobil

alkalmazásból indítható.

4.3 Mobil alkalmazás letöltésére szolgáló QR kód.

5. Az óra beállítása az alkalmazással
5.1 Regisztráció és párosítás
Előszőr adja meg az e-mail címét, majd az ellenőrző kódot, végül

egy tetszőleges 6-12 karakter hosszúságú jelszót. Mielőtt tovább
lépne, bizonyosodjon meg róla, hogy a tartózkodási helyének
megfelelő szervert választotta (Europe and Africa).

Sikeres regisztrációt követően, adja meg az óra ID vagy Regcode-ját
(vagy olvassa be az óra QR kódját az alkalmazásba épített QR kód
olvasóval), majd írja be a gyermek becenevét és adja meg a rokoni
kapcsolatot (apa, anya, stb.).

Fontos: Az első családtag, aki párosítja az órát az alkalmazással, lesz
az adminisztrátor. A következő családtag már csak az adminisztrátor

jóváhagyásával párosíthatja az órát az alkalmazással.

Megjegyzés: ha Ön az adminisztrátor, mégis azt az üzenetet kapja,
hogy a párosítás jóváhagyásra vár, akkor előfordulhat, hogy
szükséges a regisztráció törlése. Kérjük, hogy ebben az esetben
vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval!

5.2 Az alkalmazás fő funkcióinak rövid áttekintése

(1) Chat: Hangüzenet készítéséhez tartsa lenyomva a “start
recording” gombot. Az üzenet elküldéséhez engedje el a gombot. A
hangüzenet hossza maximum 15 másodperc lehet. Lehetősége van
rövid maximum 30 karakter hosszú szöveges üzenet küldésére is.
(2) Pozicionálás: Lehetősége van az óra valós idejű pozíciójának
követésére (ez 20 másodpercenkénti frissítést jelent). Amennyiben
ezt a funkciót választja, a valós idejű követés 3 percig tart, majd

visszaáll a korábban beállított üzemmód. A GPS/LBS/WIFI
helymeghatározás módja a térképen megjelenítésre kerül, és
mindegyik mód az óra által küldött valós idejű jel alapján működik.
Amikor az óra egy épületben van, a műholdak által sugárzott jeleket
nem tudja fogni, ezért a helymeghatározás pontatlan lehet. Ez a
normális működés része.
(3)Biztonsági zóna: Maximum három zóna állítható be melynek
átmérője 200m-2km között lehet. Ha az óra belép a zónába, vagy
elhagyja a zónát, értesítést küld a regisztrált alkalmazásokba.
Megjegyzés: az óra csak akkor küld értesítést, ha a
helymeghatározás GPS alapon történt.
(4)Lábnyom: Ezzel a funkcióval gyermeke korábbi útjait tekintheti
meg 90 napra visszamenőleg. Minden esetben egy adott nap útjainak
megtekintésére van lehetőség.
(5)Az óra beállításai
a. SOS/családi szám: Maximum 3 telefonszám állítható be. Az óra
akkor indít SOS hívást, ha a fizikai SOS gombot 3-5 másodpercig
benyomva tartják. Ha az óráról SOS hívást kezdeményeznek, az óra
értesítést küld az alkalmazásba, és hívja a beprogramozott SOS
számokat, ameddig valamelyik nem válaszol a hívásra. Tip: Az SOS
számok hívásával két ciklusban próbálkozik az óra. Ha valamelyik
számon a hangposta válaszol, az felépített hívásnak minősül, az óra

ilyenkor további hívást nem indít.
b. Sound guardian (Voice Care): Adja meg a telefonszámot, amelyről
“hallgatózni” kíván, az óra visszahívja Önt úgy, hogy csak a
mikrofonja lesz aktív, Ön hallhatja, hogy mi történik az óra
környezetében
c. Üzemmód: három üzemmód beállítása lehetséges, 1 óra, 10 perc
és 1 perc. Attól függően, hogy melyik üzemmód van beállítva, az óra
olyan gyakorisággal fogja az aktuális pozícióját elküldeni a központi
szervernek. Az akkumulátort az 1 perces üzemmód meríti a
legjobban, az 1 órás a legkevésbé.
d. Night mode: az óra 22:00 – 06:00 között nem kapcsolódik a
hálózathoz, ezzel is energiát takarít meg.
e. Ne zavarjanak: Három időszak állítható be, ezekben az
időszakokban minden bejövő hívás blokkolva lesz és a kezdő
képernyő le lesz zárva. Ez a funkció Iskola üzemmódként is ismert,
csak hétfőtől péntekig aktív.
f. SMS értesítés beállításai: Engedélyezheti, hogy alacsony töltöttség,
vagy az SOS gomb megnyomása esetén az óra SMS értesítést is
küldjön az mobiltelefonjára. Ha az akkumulátor töltöttsége 20% alá
esik, vagy SOS hívást indítottak az óráról, az óra SMS értesítést küld
az Ön mobiltelefonjára. Az SMS értesítés esetén az alkalmazásba is
érkezik értesítés.

g. Telefonkönyv: Maximum 10 számot lehet eltárolni. Ezek a
számok és az SOS számok hívhatják az órát. A telefonkönyvben
tárolt számokat a gyermek ki tudja választani és fel tudja hívni.
h. Barátok hozzáadása: ezzel a funkcióval össze tud kötni két órát,
így a gyermekeknek lehetőségük lesz rövid hangüzeneteket küldeni
egymásnak. Indítsa el a “make friend” funkciót mindkét órán, majd
finoman koccintsa össze a képernyőjüket. Ha a párosítás sikeres, az
óra lejátszik egy rövid dallamot és a képernyőn a “paired” felirat lesz
olvasható.
i. Elveszett eszköz: Hasznos funkció, ha az órát nem találják.
Aktiváláskor az óra lejátszik egy dallamot.
j. Távoli leállítás: Ha az óra össze van kapcsolva az alkalmazással,
akkor a bekapcsoló gombbal nem lehet kikapcsolni, csak a szülő
kapcsolhatja ki az alkalmazáson keresztül.

(6) További funkciók. A főoldalon a baloldali „buborék” alatt
találhatók.

a. Órarend: itt lehet megadni az órarendet.
b. Távoli kamera: Távolról készíthet fotókat az óra kamerájával.
c. Egészség: Ebben a menüben található a lépésszámláló,
alvásfigyelő, kalória számláló, és a megtett út. Állítsa be
gyermeke paramétereit, majd kapcsolja be a funkciót.
d. Videó hívás: Videó hívást kezdeményezhet az órával.
e. Ébresztő óra: Maximum 3 időpont állítható be, különböző
gyakoriságokkal.

f. Jutalom szívecske: Jutalmazza meg gyermekét szívecskékkel.
g. Hirdetések eltávolítása: Ha zavarják a hirdetések, itt talál
további információkat arról, hogyan tudja megszüntetni.
h. Értesítések: korábbi értesítések megjelenítése.

(7)Felhasználói információk: A főoldalon a jobboldali „buborék”
alatt találhatók.,

a. Személyes adatok: A felhasználónevet, avatart, nevet, nemet,
telefonszámot tartalmazza.
b.

Eszköz lista: Ha több órát kíván felügyelni, ebben a menüben
tudja ezeket hozzáadni az alkalmazáshoz.

***

**
**

c. “Jelszó módosítása” itt tudja az alkalmazás jelszavát
megváltoztatni.

d. “Kilépés” itt tud kilépni az alkalmazásból.

(8) Probléma megoldás
1. Nem tud regisztrálni vagy elfelejtette a jelszavát
Ha problémába ütközik az eszköz hozzáadásakor, pl. ID does not
exist vagy device is already registered vagy elfelejtette a belépéshez
szükséges jelszót, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a probléma
megoldásának érdekében!

2. Nem lehet a szerverhez csatlakozni, Offline felirat a háttérben.
Kérjük ellenőrizze:
- A SIM kártya megfelelően van e behelyezve? A kijelzőn a
megfelelő jelzések láthatók?
- Van számlatartozás miatti korlátozása? Feltöltős kártyáknál: fel van
töltve a kártya? Aktív a kártyán az adatforgalom? GPRS aktív?
- Kérje meg az óra forgalmazóját, hogy vizsgálja meg az órán a
szerverbeállításokat.

6. Alkalmazás letöltése

Android és iOS készülékekhez. APP: Setracker2

Kérjük vegye figyelembe, hogy a gyártó, előzetes értesítés nélkül
végrehajthat módosításokat, az eszközön és az alkalmazásban!

Származási hely: Kína, Gyártja: WONLEX CO.,LTD Shenzhen, Kína
Importálja és forgalmazza: holjarsz.hu Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 269.
e-mail: holjarsz@holjarsz.hu, Tel: +36 30 792 7485

