
PT02 Kisállat GPS Nyomkövető Használati Útmutató 
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Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót a 

helyes beüzemelés érdekében. A képek csak tájékoztató 

jellegűek. 

 



Ki/Bekapcsoló 

Fényjelzés 

Állapot kijelző  

I. Termék funkciók 
●GPS+LBS+WIFI helymeghatározás 
●Előzmények  ●Lépésszáámláló 
●Biztonsági Zóna  ●Etetési emlékeztető 
●Hanghívás  ●Alacsony töltöttségi riasztás 
●Távoli hangrögzítés ●IP67 vízállóság 
 
 

II. Eszköz bemutatása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Használat előtti teendők 
3.1 SIM kártya kiválasztása: 

●2G-GSM micro SIM kártya szükséges (legalább 30 MB 



adatforgalom havonta) 

●A SIM kártyának rendelkeznie kell hívásazonosító funkcióval 
és GPRS adatforgalommal 
●Behelyezés előtt kapcsolja ki a PIN kód kérést a SIM kártyán. 
  
3.2 SIM kártya behelyezése 

●Kapcsolja ki az eszközt a SIM kártya behelyezése előtt, 

ahogyan az alábbi képen látható. 

 

 

 

 

Note: A SIM kártya fedő csavarokat jól húzza meg a 
vízállóság érdekében. 
 



3.3 Az eszköz bekapcsolása 
●A bekapcsoló gomb hosszan tartó nyomásával lehet az eszközt 
bekapcsolni. Amikor az állapotjelző felvillan és a kezdődallam 
lejátszódik, akkor van bekapcsolva az eszköz. (Ha az eszköz 
összekapcsolódott az alkalmazással és online állapotban van, 
akkor már csak az alkalmazáson keresztül lehet kikapcsolni.) 
 
IV. Állapot kijelző 
●Töltés: töltés közben a LED állapotjelző folyamatosan világít. 
Amikor kialszik a LED világítás, akkor ez eszköz teljesen fel van 
töltve. 
●Bekapcsolás: LED fény 3 másodpercig világít. 
●Bekapcsolt állapot felismerése: a gomb rövid megnyomása 
után a LED fény 2 másodpercig világít. 
●Rendellenesség: ha nem tud a szerverhez kapcsolódni az eszköz, 
akkor lassan villogni kezd a LED fény. 
 
V. Mobil alkalmazás 
5.1 Alkalmazás letöltése 

Olvassa be az alábbi QR kódot a letöltéshez Android és 
IOS operácios rendszerekhez (Kérjük a SeTrackert válassza). 



 
5.2 Regisztráció 
●Első lépés: a Regisztrációra kattintva, hozzon lérte egy 
felhasználói fiókot (email cím és egy jelszó megadásásval).  
Második lépés: olvassa vagy írja be az eszköz 15 számjegyű QR 
kódját (ez egyedi és és csak egyszer lehet regisztrálni), majd adja 
meg a kisállat nevét. 

   
 
 
 
 
 
 



 
5.3 Funkciók 
5.3.1 Főoldal 
Regisztráció után adja meg a főoldalon a felhasználói fiók 
adatait (email és jelszó), majd a kattintson a Belépés gombra. 

 

 
●Lábnyom: adott időszakban megnézhető visszamenőleg az 
útvonal.  
●Hanghívás (Voice Call): a hanghívás funkcióval 15 
másodperces üzenetet lehet küldeni az eszközre, amit az 



automatikusan lejátszik a kisállatnak. Az eszközben lévő SIM 
kártya hívása esetén az eszköz automatikusan fogadja a hívást, 
így távoli parancsot lehet adni a kisállatnak. 
●Térkép: az eszköz valós idejű pozíciója megnézhető. 

 

A pozíció frissítése érdekében nyomja meg a pozicionálás ikont 
(csepp alakú ikon). A helyzetjelző ikon piros színű, amikor a 
helymeghatározás GPS alapon történik, kék színű az ikon amikor 
hálózati cellainformációk (LBS) alapján, zöld színű az ikon 
amikor WIFI alapon történik a tartózkodási hely meghatározása. 
 



●Biztonsági Zóna: a legkisebb beállítható kerület 200m. A 
zóna elhagyása esetén riasztásra kerül sor. 
 

 

●Beállítások 
①Telefonkönyv: 10 telefonszám adható meg az óra 
telefonkönyvében. Az óra csak ezekről a számokról hívható.  
② Voice Care (Sound Guardian): Ezzel a funkcióval 
meghallgathatja, hogy mi történik a kisállat környezetében. 
Miután beírta a saját számát, az eszköz felhívja ezt a megadott 
számot. A mobiltelefon mikrofonja némítva lesz, az eszközé 



pedig aktív. 
③Üzemmód: Az órának három alapvető üzemmódja van: 
Normál üzemmód (10 perces frissítés), Energiatakarékos 
üzemmód (60 perces), Valós idejű helymeghatározási üzemmód 
(1 perces). 
④SMS értesítés beállításai: SMS-t küld alacsony töltöttség 
esetén 
⑤Etetési emlékeztető: 3 időpont állítható be.  
⑥Keress egy kisállatot: a funkció bekapcsolásával az eszköz 
világít és hangjelzést ad, hogy könnyebben megtalálja a 
közelében lévő kisállatot.  
⑦Távoli felvétel: távolról 15 másodperces hangfelvétel 
rögzíthető az eszközzel a kisállat környezetében, mely felvétel 
elküldésre kerül a mobil alkalmazásba. 
●Értesítések: itt nézhetők meg az eszköz riasztásai. 
 
Probléma megoldás 
1) Nem lehet a szerverhez csatlakozni, Offline felirat a háttérben. 
Kérjük ellenőrizze: 
- A SIM kártya megfelelően van e behelyezve? Kérjük 
ellenőrizze a referencia kép alapján. 
- 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. 
 
 

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: 06 30 792 7485 
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