
 

 

 4G videohívásra alkalmas IP67 vízálló GPS okosóra 

Felhasználói kézikönyv  

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasítást az óra használata 

előtt. A képek csak tájékoztató jellegűek, a funkciók típusonként 

változhatnak. 

 

1. Használat előtt 

a) Ellenőrizze, hogy az óra a megvásárolt modell-e, és minden 

tartozékkal rendelkezik-e: 1 GPS okosóra 1 Töltőkábel, 1 

felhasználói kézikönyv, 1 csavarhúzó (csak bizonyos 

típusoknál) ,1 készlet extra csavarokkal. (csak bizonyos 



 

 

típusoknál) 

b) Vásároljon olyan SIM-kártyát, amely támogatja a 4G hálózatot.  

A SIM-kártyának aktív hang és adatforgalommal kell 

rendelkeznie (2G és 4G) valamint engedélyezze a 

hívóazonosító funkciót. A szükséges adatmennyiség kb. 

30-50MB havonta. 

c) A SIM-kártya telepítése előtt kapcsolja ki az órát, valamint a 

SIM kártyán kapcsolja ki a PIN kód kérését. 

d) Az akkumulátor töltése ne történjen 1A -nél erősebb töltővel. 

A töltési idő körülbelül 3 óra 

e) Megjegyzés: az akkumulátor töltésének felnőtt felügyelete 

mellett kell történnie. 

f) Az alkalmazás letöltéséhez kérjük olvassa be az utolsó oldalon 

található QR kódot 

 

2.  Az óra funkcióinak rövid leírása 

⚫ LBS+GPS+ WIFI valós idejű helymeghatározás 

⚫ Azonos gyártmányú órák párosíthatók 

⚫ Lábnyomok: napi útvonal rögzítése, visszanézése 

⚫ Kétirányú telefonhívás, hangcsevegés és videohívás 

⚫ A lépésszám, a testmozgás mennyisége, a megtett távolság és az 

alvásminőség nyilvántartása. 



 

 

⚫ Az APP elérhető IOS-en az Appstore -ban és Androidon a Play 

áruházban  

⚫ „Ne zavarjanak” funkció,  

⚫ Biztonsági zóna „virtuális kerítés” 

⚫ SOS Telefonhívás és riasztás  

⚫ Figyelmeztetés az akkumulátor merülésére 

⚫ Távoli leállítás 

⚫ Az úszás az órával nem engedélyezett! 

2. 1 Telefonkönyv: Legfeljebb 15 telefonszám tárolható, melyeket az 

alkalmazásban adhat hozzá. 

2. 2 Beszélgetés/üzenet: Szöveges (csak bizonyos típusoknál (egyes 

típusok képesek SMS üzenetek küldésére és fogadására)) és 

hangüzenet küldése és fogadása. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

PRESS gombot a hangüzenet rögzítéséhez. A küldéshez fejezze be a 

rögzítést, az üzenetet az óra automatikusan elküldi. A hangüzenet 

maximum 15 másodperc hosszú lehet. 

2. 3 Tárcsázás: ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az óráról 

bármilyen szám felhívható, akkor is ha az nincs tárolva az óra 

telefonkönyvében. 

2. 4 Barát hozzáadása: Két ugyan olyan órát össze tud párosítani az 

órák összeérintésével, így az órák egymás közt rövid, maximum 15 

másodperces hangüzeneteket tudnak küldeni. 



 

 

2. 5 Videohívás: A regisztrált családtagokkal valós idejű videó hívás 

folytatható. 

2.6 Gyermekkor tartalmaz egy, matematikai játékot és „órarendet”. 

2.7 Lépés: A lépésszámláló alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. 

A funkció a SeTracker alkalmazásban kapcsolható be. A működéshez 

meg kell adni a gyermek lépésének hosszát. 

2. 8 QR-kód: Az ALKALMAZÁS letöltéséhez olvassa be a QR-kódot, 

ami az Ön készülékének megfelelő letöltőoldalra fogja irányítani. Az 

alább található azonosító az óra regisztrációs-kódja.  

Az alkalmazás csak iOS-en és Androidon érhető el, a Windows 

telefonok nem támogatottak. 

2.9 Beállítások: Kattintson az indítóstílus, a fényerő, az alvó mód, az 

újraindítás, a leállítás, a dátum és az idő, a nyelv stb. beállításához. 

indítóstílus: Kattintson ide 3 különböző téma módosításához. 

Nyelv: Ide kattintva módosíthatja a különböző nyelveket. 

 

3.  Óra beállítása az alkalmazással 

3.1 Regisztrációs és az óra hozzáadása 

Először adja meg az e-mail címét, ez lesz a fiók neve, majd töltse ki 

az ellenőrző kódot, majd válasszon egy 6-12 karakterből, számokból 

és betűkből álló jelszót. Győződjön meg róla, hogy a használat 

helyének megfelelő szervertert választotta, amelyhez az ország 



 

 

tartozik. 

 

 

Fontos: Az első családtag, aki regisztrálja az órát, az admin fiók lesz. 

Ha más családtag is regisztrálja az órát, akkor új fiókot hozhat létre, 

de  engedélyt kell kapnia az admin fióktól.  



 

 

 

 

Megjegyzés: ha az órát Ön regisztrálta először és olyan visszajelzést 

kap, hogy az engedélyezésre várakozik, akkor az óra regisztrációját 

alaphelyzetbe kell állítani. Kérjük, forduljon ebben az esetben 

forduljon hozzánk a megadott elérhetőségeink valamelyikén! 

 

 

 

 

 

3.2 Az alkalmazás fő funkcióinak gyors áttekintése  



 

 

 



 

 

 

 

(1)  Csevegés: Tartsa lenyomva a "felvétel indítása" gombot a 

hangüzenet rögzítéséhez és a küldéshez. A leghosszabb hangüzenet  

15 másodperc lehet. Eközben rövid üzenetet is küldhet az órának 

korlátozott karakterekkel (< 30). Pl. "itt vagyok". 

(2) Helymeghatározás: Valós időben ellenőrizheti az óra helyzetét. A  

helymeghatározási idő  3 perc, ennyi időnként frissül a pozíció..  

Ezt követően az eszköz visszatér az alapértelmezett üzemmódba. A 

GPS/LBS/WIFI helymeghatározási mód megjelenik a térképen, és 

minden mód az óra valós idejű jelétől függően működik. Beltéren 

általában az LBS hely jelenik meg, ilyenkor az óra a beépített 



 

 

mobiltelefon alapján határozza meg, hogy melyik adótoronyra 

csatlakozott. Ez akár több száz méteres eltérést is mutathat. 

(3) GEO  kerítés: Három, kör alakú biztonsági zóna állítható be a 

készüléken. A minimális körnek 200 méternél nagyobbnak kell 

lennie,. Amikor a felhasználók be- és kilépnek a zónából, a készülék 

figyelmeztetést küld. Megjegyzés: Csak a GPS alapú 

helymeghatározás alapján küld jelzést a készülék, az LBS 

helymeghatározás használatakor nem. 

(4) Historical Route: Ez a funkció a korábbi útvonalak ellenőrzésére 

szolgál. Az útvonalak legfeljebb 90 napig kereshetők vissza. 

(5) Beállítások 

a. SOS / családi szám: Legfeljebb 3 telefonszám menthető. Az SOS 

gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával az óra automatikusan 

felhívja az SOS számokat abban a sorrendben, amiben be lettek 

állítva. A segélyhívásokkal addig próbálkozik az óra, ameddig 

valamelyik szám nem válaszol a hívásra. Ezzel egyidőben 

figyelmeztetést küld az alkalmazásba az SOS gomb aktiválásáról. 

(FIGYELEM! amennyiben valamelyik SOS szám rendelkezik 

hangpostával, azt célszerű kikapcsoltatni, mivel ha a hangposta 

válaszol a hívásra, úgy a többi számot már nem hívja az óra!) 

b.  Voice care/Hallgatózás: Lehetősége van meghallgatni, hogy mi 

történik az óra környezetében. Adja meg telefonszámát, erősítse 



 

 

meg, majd az óra automatikusan felhívja a Önt, Miután felvette, az 

óra viselőjének értesítése nélkül hallhatja a környezetet. 

c.  Üzemmód: három üzemmód közül lehet választani, az 

alapértelmezett üzemmód (normál) a 10 percenkénti. Az 

energiatakarékos módban 1 óránként, a valós idejű 

helymeghatározási módban pedig 1 percenként frissíti az óra az 

aktuális helyzetét és küldi el a központi szervernek. Az 1 perces 

üzemmód nagyon igénybe veszi az akkumulátort, ez által az 

hamarabb lemerül. 

d. Csengetési módok. Csengés és rezgés, csengés, rezgés, néma. 

Megjegyzés: a rezgés nem minden típusban érhető el, akkor sem, ha 

az alkalmazásban megjelenik. 

e. Ne zavarjanak/ osztálytermi használat tilalma: Három időszak 

állítható be. Ilyenkor a beérkező hívások blokkolva lesznek és a 

kezdőképernyő zárolva lesz. Ez a mód csak hétfőtől péntekig tartó 

időszakra állítható be.  

f.  SMS emlékeztetők: Beállítható, hogy bizonyos eseményekről az 

óra SMS értesítést küldjön egy előre beállított telefonszámra. Ezek 

az események lehetnek: ha merül az akkumulátor (elérte a 20% -ot, 

vagy kevesebb), a felhasználó megnyomta az SOS gombot, vagy 

elhagyta a beállított biztonsági zónát. 

g. Telefonkönyv: Maximum 15 névjegy adható hozzá, beleértve az 



 

 

SOS számokat is. Ezek a telefonszámok a telefonkönyvből kikeresve 

hívhatók az óráról, valamint ezekről a telefonszámokról hívható az 

óra. A telefonkönyvben nem szereplő telefonszámokról érkező 

hívásokat az óra elutasítja. 

h. Ismerkedés a barátokkal: Két hasonló óra összepárosítható, ekkor 

a két összepárosított óra között rövid hangüzenetek küldhetők. A 

párosításhoz indítsa el párosítást az órák menüjében, majd érintse 

össze az órák kijelzőjét. Ha a párosítás sikeres, hangot fog hallani, és 

az órák "párosítva" jelennek meg.  

i. Eszköz keresése: Ha nem találja az órát, ezt a funkciót aktiválva, az 

óra lejátszik egy dallamot, ami alapján megtalálhatja. Ez a funkció 

csak az óra bekapcsolt állapotában működik.  

j. Távoli leállítás: Ha az óra csatlakozik az APP-hoz és az internetet 

használja, az órát nem lehet kikapcsolni a gomb megnyomásával, 

csak távolról, a mobilalkalmazásból indított paranccsal. 



 

 

(6)  További funkciók a kezdőlapon 

 

a. Schedule: órarend. 

b. Távoli kamera: Távolról tud az óra kamerájával fényképet 

készíteni 

c. Egészség: A "Lépésszámláló" aktiválni kell az „Egészség” 

menüpont alatt.  Itt ellenőrizheti a testmozgás mennyiségét, a 

megtett távolságot és az alvás minőségét is. 

d. Video hívás.  Videohívás indítása, akár több résztvevővel is. 

e. Ébresztőóra & jutalmak: Legfeljebb 3 riasztás állítható be, 

mindegyikhez különböző gyakoriságok rendelhetők. Egyszer, 



 

 

mindennap, csak a hét meghatározott napjain. 

f.  Üzenet: a korábbi értesítések megjelenítése. 

 

(7) Fiókadatok: A „Enyém” menü alatt,  

 

a. "Személyes adatok": Tartalmazza a fiók nevét, avatarját, 

gyermekei nevét, nemét, telefonszámát. 

b. "Jelszó módosítása" itt lehet a jelszót módosítani. 

 

c. "Eszközlista": Ha egynél több eszközt kell felügyelnie, akkor 

hozzáadhatja őket egy fiókhoz. 



 

 

 

d. "Hirdetési szolgáltatás eltávolítása": ha letiltani szeretné a 

setracker2 hirdetéseit, kérjük, további információkat itt talál. 

e. "Fiók törlése": a fiók eltávolítása visszafordíthatatlan, az összes 

előzménybeállítás, információ és nyomkövetés törlődik. Kérjük, 

ezt vegye figyelembe, mielőtt törli a fiókot. 

f. "Kijelentkezés" a fiók kijelentkezéséhez 

 

(7) . Hibaelhárítás 

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. 

(8) .  Töltse le az ALKALMAZÁST 

  

Támogatja az Androidot és az iOS-t. ALKALMAZÁS: Setracker2 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártó fenntartja magának a jogot, 

hogy az utasítás tartalmát, valamint az órák funkcióit további 

értesítés nélkül módosítsa. Az itt felsorolt funkciók modellenként 

eltérhetnek, hiányozhatnak. 

 



 

 

Származási hely: Kína, Gyártja: WONLEX CO.,LTD Shenzhen, Kína 

Importálja és forgalmazza: holjarsz.hu Kft. 1035 Budapest, Kerék utca 80. 

e-mail: holjarsz@holjarsz.hu,  Tel: +36 30 792 7485 
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