
Használati útmutató 

DS18 Gyermek Okosóra 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt elkezdené használni az eszközt, 
megkönnyítve ezzel az alkalmazás telepítését és az óra felhasználását. A képek csak 
tájékoztató jellegűek. 
 

ELŐKÉSZÜLETEK 
Ellenőrizze a tartozékokat. Válassza ki a SIM-kártyája GSM-hálózatát. Kérjük, kapcsolja ki az 
eszközt a kártya telepítése előtt. Az óra SIM-kártyájának GPRS és hívófél-azonosító funkcióval 
kell rendelkeznie. 
Telepítse az SeTracker2 alkalmazást a telefonjára, amely felkérheti az ügynökséget. 
Az óra hátoldalán található vonalkód vagy QR kód a beolvasásával tudja a felhasználót 
regisztrálni. 
 

 TERMÉK FUNKCIÓI 
 

• GPS + LBS állomás + GPRS, 
• Mobiltelefon vagy számítógépes GPRS szolgáltató 
• platform 
• GPRS valós idejű hely és nyomkövetés 
• Telefonkönyv 
• Beszélgetés 
• Egészség 
• Nyomkövetés 
• Ébresztés 
• Biztonsági terület 
• SOS vészjelzés 
• Riasztás óra levétel esetén 
• Alacsony akkumulátorszint riasztás 
• Távirányható kikapcsolás 

  

KÉPERNYŐ FELÜLETEK 
  

1. A fő kijelző: A fő kijelzőn találhatóak a szolgáltató jelerősségét mutató ikon, GPS 
jelzés, akkumulátor szintjelzője, alattuk az idő, dátum, nap, és a begyűjtött szivecskék 
száma 

2. Micro-chat: nyomja meg a felvétel gombot a hangrögzítő felületen és az 
alkalmazásban, küldjön hangüzenetet 

3. Telefonkönyv: Nyomja meg a telefonkönyv gombot a 10 telefonszám eléréséhez, 
amely látható az alkalmazás beállításaiban 

4. Hívás 
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FELHASZNÁLÓ FELÜLETEK 
1. APP regisztráció A bejelentkezés előtt manuálisan regisztrálni 

kell a fiókot, QR vagy vonalkódolvasóval az eszköz hátoldalán 
található matricákról, vagy manuálisan be kell írnia a 
regisztrációs kód regisztrációját. A regisztrációs kód egyedi és 
nem regisztrálható újra, információk módosíthatók az ügyfelek 
által megadott saját jelszavukkal, lekérhetik a jelszóhoz 
szükséges regisztrációs kódot, jelentkezzen be, és töltse ki a 
regisztrációs telefonszámot, a regisztrációs felületet. 

2. Bejelentkezés 
3. A kezdőképernyő jellemzői 
4. A regisztráció befejezése után írja be a felhasználónevet és jelszavát, kattintson a 

Bejelentkezés elemre, lépjen be a főmenübe.  

Alkalmazás funkciók: 
1. Telefon: Az óra és a telefon közötti kommunikáció 

Az alkalmazás elküldi a hangot a rögzítési funkció bekapcsolása után. Az alkalmazás 
elkezdi rögzíteni, és elküldi meghallgatásra az órára. A leghosszabb küldhető hang 15 
másodperc lehet. Röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot a hang lejátszásához 

2. Térkép: Valós idejű óra helyzetjelző 
A térkép menü megjeleníti az óra és a mobiltelefon helyzetét. A feltöltés időtartama 
3 másodperc. 3 perc múlva visszatér az alapértelmezett munkastílushoz. Az óra 
helyét valós időben meg lehet tekinteni a térkép menüben. Ha a helymeghatározó 
ikon piros, akkor GPS helyzet, sárga a LBS helyzet, zöld a WIFI helyzet. 

3. Beállítások: az óra paramétereinek beállítása 

• Állítsa be az SOS-számokat: 3 számot beállíthat. Nyomja meg a SOS-gombot 3 
másodpercig a vészjelzéshez, az óra automatikusan tárcsázza a 3 számot csalással, a 
2-es hurok a végéhez fordul. 

• Monitoring-Felügyelet: Az APP tárcsázásával az óra nem, de a mobiltelefon az óra 
körül hallja a hangot. 

• Anti-Disturb-Ne zavarj: Ebben az állapotban nem fogad hívásokat. 

• SMS alerts-SMS riasztások beállítása: három be- és kikapcsolás, amelyek alacsony 
energiaigényű, SOS. Az SMS-ben fogadott alkalmazásban beállított szám, a költség 
megegyezik a normál SMS-sel, ez a szám az alapértelmezett telefonkönyv 

• Phone book-Telefonkönyv: Max10 telefonszám-beállítások. Az óra képes kezelni a 10 
telefonszámot, és képes a hívások fogadására is. 

• Az alapértelmezett üzemmód helyreállítása: Alapértelmezett üzemmód - a GPS be 
van kapcsolva 24 órán keresztül, a feltöltési intervallum ideje 10 perc 

• Remote turn off-Távoli leállítás: A használója nem tudja megnyomni kikapcsolni az 
órát, ha ebben a módban van,csak a telefon applikációján keresztül lehet kikapcsolni. 

• Push switch-Kikapcsolás értesítő: Az óra kikapcsolásakor az APP jelez 

• Biztonsági terület: a hatósugara minimum 200 méter. Figyelmeztető SMS-t küld, 
amikor a határon kívülre ér az óra. Megjegyzés: az óra küldhet riasztási SMS-t GPS 
helymeghatározási módban, de nem képes riasztási SMS-t küldeni LBS 
helymeghatározási módban 
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• Alarm clock-ébresztő: 3 riasztási időpont állítható be rajta 

• Seek the watch- Keresse meg az órát: kattintson rá, az óra 1 percig csörög, hogy 
megtalálja 

• Távoli kamera: nyomja meg a Távoli kamera gombot, majd elkészítheti a képeket az 
órából. 

• Órarend: állítsa be azórarendet az APP-n hétfőtől péntekig, kattintson az osztály 
nevére a részletes idő ellenőrzéséhez, módosíthatja az APP-on. 

• Health-Egészség: Ellenőrizheti a lépésszámlálót és az alvás állapotát, ez a két adat 
csak referenciaként szolgál. 

• Message-üzenet: Ellenőrizheti az összes üzenetet az órából, úgymint SOS, 
alacsonyakkumulátorszint 

• Footprint- Lábnyom: Ellenőrizheti az elmúlt három hónap lépéseinek számát 
  

ÉN MENÜ 
Ha a fiók az adminisztrátor, akkor láthatja az összes felhasználó listát, és joga van törölni az 
felhasználót is. Személyes adatok: szerkesztheti a fiókadatokat. 
Gyerek adatai: szerkesztheti a gyerek adatait. 
Eszközlista: ellenőrizheti az órát. 
Ha ez az azonosító nem egyezik meg a matricán szereplő azonosítóval, az óra nem tud 
csatlakozni az alkalmazáshoz. 
Jelszó megváltoztatása: Megváltoztathatja a fiók bejelentkezési jelszavát. 
APP figyelmeztetés 
Az alkalmazás terminálja megkapja a riasztási üzeneteket, majd rákattinthat a riasztásra, hogy 
belépjen az APP főmenübe, és ellenőrizze az üzenet részleteit az üzenetközpontban. Ha nem 
érkezik riasztás a telefonról, akkor ellenőriznie kell, hogy az üzenetjelző gomb be van-e 
kapcsolva 
 

AZ ÓRA ÜZEMMÓDJAI  
Három üzemmód: normál üzemmód, energiatakarékos mód és valós idejű helymeghatározási 
mód. A különböző módok eltérő feltöltési időtartamúak. 
 Normál mód: feltöltés intervallumidő 600 másodperc 
 Energiatakarékos mód: feltöltési időtartam 3600 másodperc 
 Valós idejű mód: feltöltési idő 60 másodperc 
 

TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK AZ ÓRÁN  
1. Az SOS figyelése Hosszan nyomja le az SOS gombot (2. gomb) 3 másodpercig. 

Megjeleníti az SOS 
képernyőt. Az óra riasztási állapotban lesz. 3 körben tárcsázza végig 3 SOS számot. 
leáll, ha valaki válaszol. Ha nem, akkor két körön át folytatódik folytatódik.  

2. Barátságok: Kettő óra jelenik meg a képernyőn, és kapcsolódhatnak egymással, a 
szerver megkapja az információkat, és sikeresen barátokat tud felvenni, ha az idő és 
a távolság megfelel a követelményeknek. Ezután két barátom kommunikálhat, 
hosszan nyomva tartva törölheti a barátokat. 

3. Wechat: kattintson, hogy beszélgethessen APP-al vagy barátaival.  
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4. Kamera: Kattintson fénykép vagy videó készítéséhez. 
5. Oktatás: A gyerekek a első tanulmányi anyagait bennük tárolhatja  
6. Matematika: Matematikai játékot játszhat 
7. Hívások fogadása és felfüggesztése: Felhívja a telefonkönyvben szereplő számokat 
8. Kikapcsolás: Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot a kikapcsoláshoz vagy az 

alaphelyzetbe állításhoz. 

Hibaelhárítás 
Ha az óra nem tud kapcsolódni a szerverhez, akkor az APP ki van kapcsolva. 

• Kérjük ellenőrizze a következőket: 

• Erősítse meg a SIM-kártya támogatását a GSM hálózaton 

• Ellenőrizze a SIM-kártyát GPRS funkcióval. 

• Ellenőrizze, hogy az ID-matrica megfelelő-e az óra hátsó borítóján. SMS-t küldhet 
telefonon az órához, hogy ellenőrizze az azonosítóját (az óranak be kell kapcsolnia a 
SIM-kártyát). 

• Két esetben sikertelen a regisztráció: 
1. Ha az azonosító nem létezik, vagy az azonosító már regisztrált 
2. már regisztrálta a fiókot 

  

  GYAKORI  KÉRDÉSEK  -  GYEREK OKOSÓRÁK  
Nem tudom beírni a PIN kódot. 
A PIN megadása a készülékben nem lehetséges. A SIM kártyát vissza kell tenni egy telefonba 
és ott kell kiiktatni a PIN-t. 
A GPS nem pontos. 
A gyerek okosórák több helymeghatározási technológiával is el vannak látva pl. GPS, LBS és 
WIFI. Mindig azt a rendszert használja a készülék, ami elérhető. Ez legtöbb esetben az LBS 
(bázis állomás). Amennyiben azt szeretné, hogy pontosabb adatokat mutasson az óra, 
kapcsolja ki az LBS funkciót a Beállításokmenüpont alatt. 
Az óra hamar lemerül. 
Az akkumulátor rendes használat mellett 1-2 napot kell, hogy kibírjon. Az akkumulátor 
teljesítménye nagyban függ attól, hogy a helymeghatározás milyen gyakran küldi az óra 
helyzetét. A Beállítások alatt az Üzemmód menüpontban alapból 1 perces gyakoriságú 
helyzet megosztás van beállítva. Ezen a beállításon maximum 6 órát képes az akku működni. 
Ezt tegyük át a 10 perces vagy az 1 órásra. Így az akkumulátor is tovább fog tartani. Kérjük 
ellenőrizze az adatforgalmat, ugyanis, ha elfogy, akkor az óra 2 másodpercenként 
próbálkozik 
csatlakozni, melynek az eredménye várhatóan az lesz, hogy 3-5 óra alatt le is merül. 
Hogyan lehet beállítani a pontos időt? 
Az időt az alkalmazáson belül lehet beállítani. A Beállítások alatt található az Értesítések 
menüpont alatt. Itt ki kell választani a +1 időzónát. Ezt követően az óra helyes időt fog 
mutatni. 
Magán/Privát telefonszámot mutat amikor hív a gyerekóra. 
Ez a probléma a Telekomos hálózat esetén szokott jelentkezni. A megoldás az, hogy a SIM 
kártyát vissza 
kell helyezni egy okosórába, és a 1414-re küldeni kell egy sms-t a következő szöveggel: -
SZAMTILTAS Fontos, hogy a - jel és nagy karakterekkel legyen minden írva.         
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