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Használati utasítás 
Nyomkövető okos suli óra 

 

 
 

Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük használat 
előtt olvassa el ezt a használati utasítást! 
  
Az utasításban leírt funkciók a megvásárolt terméktípusra 
vonatkoznak, de a jövőben folyamatosan új funkciókat fejlesztünk ki. 
Így a leírt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
Nem tudunk felelősséget vállalni olyan ügyekben, ami a felhasználó 
félreértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Cégünk 
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nem vállal releváns felelősséget, amennyiben a készüléket nem a 
használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használják. 
Semmiképpen ne próbálkozzon a készülék otthoni javításával, mert 
az garanciavesztéssel jár. 
 
Bevezető: 
 
Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta! A készülék jó 
minőségű biztonságos, gyerekeknek ajánlott okos óra, olyan 
funkciókkal, mint a nyomkövetés, fényképezés, zseblámpa stb. A 
készülék négy sávos GSM  telefon modullal is rendelkezik, ennek 
köszönhetően telefonos segélyhívás is kezdeményezhető róla, illetve 
hívásokat is tud fogadni. 
  

 
Biztonsági előírások: 
 
Kérjük ne engedjék a gyermeknek, hogy szándékosan ledobja, 
ütögesse vagy éles tárggyal megkarcolja a kijelzőt, mert a készülék 
külseje rongálódhat, az akkumulátor kisülhet, működési hiba  
következhet be, vagy elromolhat a készülék. Bár a készüléknek tartós 
és erős a külseje, de nem törhetetlen. Törésre nem vonatkozik a 
garancia. 
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A készülék akkumulátorát mindig felügyelet mellett töltse. Soha ne 
hagyja az órát egész éjszakára a töltőn! 
Sose hagyja a készüléket párás vagy vizes környezetben, mert ha víz 
éri a belső műszereket, elveszíti a garanciát. Az óra cseppálló, de 
nem teljesen vízálló! Sose hagyja autó utasterében nagy melegben 
vagy más forró környezetben a készüléket! 
Kérjük, hogy csak eredeti alkatrészeket és akkumulátorokat  
használjon, ne használjon inkompatibilis termékeket. 
Vegyszereket és mosószereket sose használjon a tisztításhoz, mert a 
készülék külsejét megsértheti. 
 
Csomag lista 
Okos óra készülék 1db 
Használati utasítás 1db 
USB kábel 1db 
 
 
1. Üzembe helyezés 
1.1 SIM kártya behelyezése: 
Az összes funkció használatához a készülékbe microSIM kártyát kell 
helyezni. Használat előtt a SIM kártyán a PIN-kód kérés biztonsági 
funkciót ki kell kapcsolni és az internet adatforgalmat pedig aktiválni 
kell a mobiltelefon szolgáltatónál. 

 
Megjegyzés: amennyiben a szolgáltató a Telenor, az alábbi SMS 
üzenetet küldje el az órának bekapcsolás után:  
pw,123456,apn,online# 
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A kártyát chip-el felfelé kell behelyezni, amíg halkan kattan és bent 
marad. A SIM kártyát csak kikapcsolt állapotban lehet ki/betenni. 
1.2 Szoftver telepítés 
Telefonunkra vagy tabletünkre töltsük le a SeTracker vagy 
SeTracker2 alkalmazást. Ezeket Andorid rendszer esetén a Play 
Áruház-ból, IOS esetén pedig az AppStore-ból lehetséges letölteni. 
 
1.3 Regisztráció 
Végezzük el az okos óra regisztrációját az előző pontban letöltött 
alkalmazással, az alábbi adatokat kell megadni: 
Okos óra gyári száma (az óra hátlapján lévő QR kódot kell beolvasni) 
Számla (e-mail címünk), Becenév (gyermekünk neve) és egy jelszó, 
melyet kétszer kell beírni 
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1.4 Bejelentkezés 
A sikeres regisztrációt követően jelentkezzünk be a szoftveren a 
megadott e-mail címmel és jelszóval. 
Itt kell még kiválasztani a magyar nyelvet az alkalmazás kezeléséhez. 
 
1.5 Beállítások 
Állítsuk be a telefonszámokat (segélyhívásra 3db számot adhatunk 
meg), a formátuma +36xxyyyyyyy, ahol az x a körzetszámot, az y 
pedig a 7 jegyű telefonszámot jelenti. A telefonkönyvben pedig azt a 
10-10 db telefonszámot adjuk meg, melyről hívás érkezhet a 
gyermekünknek (családtagok, barátok). Ez azért fontos mert csak 
azokról a számokról érkező a hívásokat fogadja az óra, amelyek 
szerepelnek ebben a listában. 

 
Pontos idő beállítása: Az óra az időt az okostelefon órájával szinkroni- 
zálja, az Értesítés menüpontban állítsuk be az időzónát EastGMT+2 
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2. Kezelő szervek 
A készülék bal oldalán található a micro USB csatlakozó, melynek 
segítségével fel lehet tölteni az akkumulátort és a SIM kártya 
foglalat. 
A jobb oldalon van a hívás gomb, a kamera/ elemlámpa, illetve a 
bekapcsoló /hívás vége gomb. 
Az elején egy másik kamera és a kijelző alatt a mikrofon található. 

 
3. Működés 
3.1 Távoli kamera 
Ezzel a funkcióval az óra előlapjának tetején lévő kamerával 
fényképezhetünk. 30 másodpercen belül megérkezik a kép az 
alkalmazásba, melyet forgathatunk nagyíthatunk és a készítés 
időpontját tudjuk még megnézni.  
 
3.2 Telefonhívás 
A: Hívás kezdeményezése az óráról: 1. keressük meg a „Phone book” 
menüt az órán, válasszuk ki a hívni kívánt számot, majd nyomjuk 
meg a kijelzőn a zöld hívás gombot a tárcsázáshoz. 2. Tartsuk 
lenyomva az órán 3 másodpercig a „Bekapcsoló” gombot és az óra 
sorban hívja a beprogramozott segélyhívó számokat mindaddig, amíg 
valaki fel nem veszi. 3. A hívás befejezéséhez nyomjuk mnag az órán 
röviden a „Bekapcsolás” gombot. 
B: Az óra felhívása a telefonunkról: egyszerűen tárcsázzuk az órában 
lévő SIM kártya számát, az órán pedig gyermekünk a „Hívás” gomb 
vagy az érintőképernyő megnyomásával fogadni tudja a hívásunkat. 
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3.3 Zseblámpa 
Kétféle módon kapcsolhatjuk be a lámpát: 
1. Az óra jobb oldalán lévő „Hívás” gombot nyomjuk meg kétszer, a 
kikapcsoláshoz nyomjuk meg ismét. 
2. Az óra menüjében keressük ki a „Flashlight” menüpontot és az ON 
/ OFF kapcsolóval tudjuk ki/be kapcsolni a lámpát. 
 

 

 8 

3.4 Nyomkövetés: Amikor az óra be van kapcsolva a kijelző bal 
felső részén mutatja a jelerősséget a helymeghatározáshoz. Az órában 
lévő GPS/LBS vevőnek köszönhetően 5-15 méter pontossággal 
működik a helymeghatározás. 
Az alkalmazásunkban a „Térkép” menüpont mutatja az óra aktuális 
helyzetét és a „Lábnyom” menüben tudjuk visszanézni, hogy elmúlt 
időszakban merre járt gyermekünk. 
A Biztonsági zóna menüpontban a térkép segítségével beállíthatjuk, 
hogy a gyermekünk számára mik azok a helyek ahová szabad mennie 
és amennyiben ezeken kívül megy riaszt minket az óra. 
Megjegyzés: Beltérben az LBS jelek szerint működik a helymeg-
határozás. Kültérben a GPS vevő – különösen mozgás közben 
instabil lehet, de ez normális az óra kis mérete miatt, a pontatlanság 
miatt reklamációt nem tudunk elfogadni. 
 
3.5 Egyéb funkciók: Ne zavarj időszak (tanítási órák alatt az óra 
okos funkciói nem működnek), Eszköz keresés, Lépésszámlálás, 
Ébresztő óra, Jutalmak, Chat, Értesítések, Oktatás (Quick learning – 
alap matematika), Barátkozás (Make Friend = kettő ugyanilyen óra 
összepárosítása és chatelés egymással) és a Távoli leállítás. 
 
Műszaki adatok: 
Anyaga: ABS, szilikon 
Színe: kék vagy rózsaszín 
Mérete: 5 x 4 x 15 cm 
Kijelző: 1.44″ oled 
Helymeghatározás: GPS + LBS 
Mobil sávszélesség: 850/900/1800/1900 
GPS pontosság: 5-15 méter 
Működési hőmérséklet: -20 C + 70 C 
Működési páratartalom: 5% – 95% 
Vízállóság: cseppálló kijelző 
Akkumulátor: 3,7V 420mA (4-7 napos készenléti idő) 
nyelv: angol / magyar központi vezérlő alkalmazás 
Micro SIM kártya foglalat 
Micro USB csatalakozó 
Garancia: 1 év 


