
Használati útmutató 
Q50 gyerek okosóra 

 

Előkészületek: 
• A SIM kártyát kikapcsolt állapotban rakja bele a 

készülékbe. 

• Töltse le telefonjára az okosóra applikációját, amelynek 

QR-kódját megtalálja a használati útmutató végén. 

 

Funkciók: 
• Mobiltelefon vagy számítógépes GPRS szerviz platform 

• GPRS valós idejű helymeghatározás, követés, figyelés 

• Tartja a kommunikációt a telefonnal 

• Nyomonkövetés 

• Ébresztő 

• Biztonságos terület 

• SOS vészhelyzeti figyelmeztetés  

• Óra levételi figyelmeztetés 

• Alacsony akkumulátor figyelmeztetés  

• Távoli kikapcsolás 

 

Kliens (felügyelő) kezelési útmutatók: 

 
APP regisztráció 

Az applikációhoz szükséges a regisztráció. A felhasználónévnek 4 karakternek kell legalább a 

létrehozásához (betű vagy szám). Az ID-t megkaphatjuk a regisztráció után. Az ID-nak és a 

felhasználónévnek egyedinek kell lennie. A többi információt begépelheti az applikáción 

keresztül. Lehetséges, hogy megváltoztassuk a jelszavunkat, ha szükséges.  

 

Részletes leírása a funkcióknak 

1.Telefonos kommunikáció: Az óra kommunikál a telefonnal 

App hangfelvétel küldése: Ha bekapcsoljuk ezt a funkciót, akkor az applikáció elkezdi felvenni a 

beszédünket és elküldi az órának. A leghosszabb üzenet, amit küldhetünk 15 másodperc.  

 

Nyomjuk meg az SOS gombot, hogy lejátszhassuk a hangüzenetet. 

Óra hangfelvétel küldése: Nyomjuk meg hosszan az ON gombot és miután elengedtük, elküldi 

az üzenet. Ennek hossza szintén 15 másodperc. Hálózattól függ, hogy az üzenet milyen gyorsan 

ér el a küldő és a fogadó között. 
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2.Térkép: Az óra valós idejű nyomonkövetése 

A “Map” funkció térképen jelzi az óra és a felügyelő helyzetét. A figyelés megkezdéséhez 

kattintson a “location” menüpontra és az applikáció 3 percig számolni fog. A feltöltéshez 

szükséges időintervallum 3 másodperc. A 3 perc elteltével 

visszatérünk alaphelyzetbe. A térképen már láthatjuk az óra helyzetét. Ha az ikon piros, akkor 

az GPS által lekért helyzet, ha sárga, akkor pedig LBS által lekért helyzet.  

 

Beállítások: Paraméterek beállítása az órán 

SOS telefonszám beállítása: 

3 darab telefonszám beállítható. A gomb lenyomása után 3 másodperc elteltével 

figyelmeztetést küld a beállított telefonszámokra. A telefonszámokat sorrendben felhívja 

egymás után. Ha senki sem veszi fel, akkor még kétszer megismétli az előbbit. 

Figyelés: 

Általában a szülő telefonszáma van beállítva, mint a felügyelő telefonszáma. Amennyiben a 

telefonszám megvan erősítve, akkor az óra felhívja a felügyelő telefonszámát, de az óra felől le 

van némítva, tehát viselője nem hall semmit a felügyelő felől. 

Ne zavarjanak: 

Beállítható háromszor védelem az összes bejövő hívásra. 

Értesítések: 

Alacsony akkumulátor szint, SOS jelzés, háromféle üzenet beállítható, amikor a készülék 

kikapcsol. 

Telefonkönyv: 

10 telefonszám beállítható a készüléken. Az óra a beállított 10 telefonszámot hívhatja csak. 

Gyári beállítások visszaállítása 

Kikapcsolás: 

Ha az óra normálisan működik akkor nem kapcsolható ki manuálisan az “OFF” gomb 

segítségével. Csak távolról lehetséges a kikapcsolás. 

 

Biztonságos terület 

Egy kisebb hatótávban 500 méteres körzetben beállítható egy virtuális kerítés. Ha a gyermek a 

kerítésen kívülre esik akkor egy figyelmeztetést kap a telefonjára.  

Jutalmazás 

Kiválaszthatjuk a piros szívek számát, amennyit elszeretnénk küldeni az órára. Küldés után meg 

fog jelenni az óra képernyőjén. 

Ébresztő 

Beállítható 3-szor ébresztő az applikáció segítségével. 

Óra keresés 

Ha nincs a gyermek kezén, akkor egy parancs elküldésével az óra csörögni kezd, így könnyedén 

megtalálhatjuk. 
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Az óra működési üzemmódjai:  
Minden modellnek más a feltöltési sebessége. 

• Normális üzemmód: 600 másodperc feltöltési időintervallum 

• Energiatakarékos üzemmód: 3600s feltöltési időintervallum 

• Valós idejű üzemmód: 60 másodperc feltöltési időintervallum 

 
Az óra használata: 

 
SOS vészhelyzeti figyelmeztetés  

Hosszan, 3 másodpercig nyomva az SOS gombot a kijelzőn megjelenik az SOS jelzés. 

Sorrendben felhívja a 3 telefonszámot, amelyet beállítottunk az applikáción keresztül. Ha 

valaki felveszi a telefont akkor a folyamat megáll. Amennyiben nem veszi fel senki, még 

kétszer sorrendben felhívja a 3 telefonszámot és utána leáll. Az óra tud a felügyelő számra 

üzenetet küldeni. 

 

Alacsony akkumulátor figyelmeztetés 

Az óra akkumulátor ideje megjelenik százalékban a készüléken. Ha 20% alá esik a szintje, akkor 

értesít a készülék, hogy le fog merülni. A felügyelő is kap értesítést róla.  

 

Telefon kommunikálás 

Hosszan nyomva az “ON” gombot tud a gyermek hangüzenetet küldeni. Egy hangjegy 

szimbólum jelenik meg ha hangüzenet kapott a felügyelőtől. Ilyenkor nyomja meg röviden az 

SOS gombot, hogy lejátszhassa a kapott hangüzenetet. A szimbólum eltűnik miután 

meghallgatta. 

 

Hangfigyelés 

Az órához szükséges, hogy megadjuk a felügyelő telefonszámát elsőként. Miután használjuk a 

hangfigyelés funkciót, felhívja az órát. Ez egy egyirányú kommunikáció, a felügyelő hallja a 

gyermeket, viszont fordítva ez nem igaz. 

 

Kikapcsolás 

Kikapcsolhatja, ha megnyomja az “OFF” gombot vagy távolról kikapcsolja applikáción 

keresztül. 

 

Családi hívás 

2 családtag tárcsázható a megfelelő gombokkal (1-es és 2-es gomb). A 2 családtag 

telefonszáma megfeleltethető az SOS1-es és SOS2-es telefonszámnak. 

 

Telefonkönyv 

10 telefonszám állítható be. Ezekkel az óra egy kétírányú beszélgetést létesíthet. 
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Hibákba ütközhet, ha: 

• A SIM kártya nem támogatja a GSM hálózaton a telekommunikációt. 
• Nem kompatibilis SIM kártya a 2G hálózattal 

 

 

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 Beállítások menüpont 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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