
Használati útmutató – Z5 gyerek okosóra 

 

 

Kérlek, olvasd figyelmesen az útmutatót, annak érdekében, hogy megfelelően, gyorsan tudd használatba venni. 

Az útmutatóban feltüntetett képek tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek referenciának (Számos esetben adott 

verzójú termék több színben is elérhető). 

1. Előkészületek használat előtt 

1, Ellenőrizd a kiegészítőket 

2, Válaszd ki a Nano SIM kártyát, ami megfelelő a GSM hálózatodhoz (kapcsold ki a készüléket mielőtt behelyezd a 

kártyát!). 

3, A Nano SIM-kártyának meg kell nyitnia a GPRS-funkciót és a hívás-szűrő funkciót. 

4, Installáld az applikációt a telefonodra. 

5, A bár kódot és a QR kódot a regisztrált felhasználók használhatják. 

 

2. Funkciók 

LBS location / helymeghatározás 

Phonebook / telefonkönyv 

Talk back / képernyőolvasó, mely hangos visszajelzésekhez és értesítésekhez 

Az óra használatához szükséges: 

- Micro SD SIM kártya 

- SeTracker alkalmazás letöltése, ami megtalálható a GooglePlay áruházban 

1. A SIM kártyát aktiválni kell 

2. A SeTracker alkalmazás használatához regisztráció szükséges: 

Létre kell hozni egy felhasználót jelszóval (ez a szülő); 

Az óra hátlapján található QR kód beolvasásával vagy a kód alatt található számsor beírásával 

regisztráljuk az alkalmazásba az órát 

Az óra nyomon követéséhez a telefonunk Bluetooth funkcióját minden esetben  be kell kapcsolni! 



Footprint / Lábnyom 

Watch and alarm clock /Óra, ébresztő óra 

Safe area / Biztonsági zóna 

SOS emergency alarm / SOS vészjelzés 

Low-power alarm / Alacsony töltöttség értesítő 

Remote shutdown / Távleállítás 

Lighting / Világítás 

Game / Játékok 

Camera / Fényképezőgép 

Photo Album / Fényképalbum 

Theme / Témák 

Stopwatch / Stopperóra 

Self dialling / Saját tárcsázás 

 

 

3. Részei 

 

A gomb funkciók része: 

light swicth / világításkapcsolás: folyamatos rövid nyomás kétszer a világítás bekapcsolásához, majd egyszer a 

lekapcsolásához. 

 

4. A kijelző funkciói 

4.1 Class mode / Osztályterem funkció: 

Be tudod állítani, hogy ne zavarjanak, az előre meghatározott időtartam alatt. Ez idő alatt a az óra kijelzője blokkolva 

lesz, nem lehetséges használni hívásokra. 



4.2 Dial-Up / Tárcsázó 

4.3 Change theme / téma magváltoztatása: 2 fajta témát tudsz kiválasztani, beállítani. 

4.4 Eszköz információ: két különböző azonosító létezik, a regisztrációs kód, és az óra egyedi azonosítója. 

 

5. Android vagy IOS-el való működtetéshez 

Az okos telefonoddal olvasd le a QR kódot, hogy használni tudd az SeTracker applikációt. Alapesetben meg tudod 

nyitni a böngészőben, és le tudod tölteni. 

 

 

 

 

5.1 APP regisztráció 

Megjegyzés: válaszd ki a megfelelő nyelvet és földrajzi helyet, mielőtt regisztrálsz. 

Letöltés után, kattints a „register” regisztráció opcióra és kövesd az instrukciókat. 

Figyelem: Alapesetben használd a szülők telefonszámát a fiókba való bejelentkezéshez. 

A regisztrációs oldal alább: 

 

 

 

 

 

 



5.2 Menü, főbb funkciók bemutatása 

 

1, Bejelentkezés 

Amikor a regisztráció befejeződött, írd be a megfelelő fiók nevet és jelszót a bejelentkezéshez a bejelentkező 

oldalon, majd menj a fő oldalra. A fő oldal így néz ki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További instrukciók a funkciókról 

(1) Voice chat / Hang alapú chat: Hangrögzítés az óra és az applikáció között. 

Az app küldi a hangot, és a hangrögzítés megkezdődik, az app elkezdi a rögzítést, és továbbítja az órának, a 

maximum idő 15 perc. Rövid megnyomásával az indító gombnak le tudod játszani a felvételt az órán. 

(2) Map / Térkép: Láthatod a valós idejű lokációt. 

Az óra, és a mobil App tartózkodási helye látható a térképen. 

Kattints a „locate” lokalizál, funkcióra. 3 mp-en belül megkezdődik a lokalizálás. 

A piros lokalizáló ikon a GPS-t jelenti, a kék az LBS-t. 

(3) Setting / Beállítások: be tudod állítani az óra összes paraméterét. 

a, Set SOS numbers / SOS számok beállítása: 3 számot tudsz beállítani. Nyomd meg az SOS gombot 3 mp-ig, és az 

óra elkezdi a számokat felhívni egyiket a másik után. 

b, Monitoring / Ellenőrzés: az applikációból hívd fel az órát. Az óra nem fogja hallani a telefont, de a telefonon 

keresztül hallja a hívó az óra körüli zajokat.  

c, Anti-disturb period / ne zavarjanak időszak: a 3 időszakban nincsenek beérkező hívások. 

d, SMS alert settings / SMS értesítések 3 esetben: alacsony töltöttség, SOS, az óra levétele. 

e, Phone book / Telefonkönyv: maximum 10 név állítható be, az óra ezeket tudja hívni, és ők is  

tudják hívni az órát. 

f, Recover default working mode / alapértelmezett működési mód visszaállítása: Az  

alapértelmezett működési mód a GPS, 24 órában, az adatok minden 10 percben frissülnek. 

g, Remote turn off / távoli kikapcsolás: nem tudod kikapcsolni az órát OFF/Kikapcsoló gombbal,  

ha működik. A távoli kikapcsolás csak az applikáción keresztül történik. 



 

(4) Safe area / Biztonságos terület: a kerítés 500 m minimum. SMS-t fogsz kapni, amikor ezen kívülre kerül. 

(Megjegyzés, az óra tud sms értesítést küldeni, GPC lokációs módban, de nem tud üzentet küldeni LBS lokációs 

módban.) 

(5) Red heart award / Bíbor szív kitüntetés 

(6) Alarm clock / ébresztő óra: 3 különböző ébresztő óra elérhető. 

(7) Seek the watch / Keresd meg az órát: ha rákattintasz, az óra rezegni fog 1 percen keresztül, míg meg nem 

találod. 

A többi funkciót a „Mine” / az én dolgaim és a „Help” / segítség menüben találod. 

 

 

2, A Mine, azaz az én dolgaim menü. 

Personal data / Személyes adatok: a fiók adatokat itt szerkesztheted. 

Kid’s information / Gyermek adatok: a gyermek adatait itt szerkesztheted. 

Device list / Eszközök listája: le tudod ellenőrizni az óra azonosítóját. Ha ez nem azonos azzal, ami a címkén van, az 

óra nem fog az applikációhoz csatlakozni. 

Change password / Jelszó csere: itt tudja megváltoztatni a bejelentkezéshez szükséges jelszót. 

 

5.3 Értesítések 

Az órán látható minden értesítés, ami a telefonon megjelenik, kattints az „alarm”/ értesítés funkcióra az 

applikációban, majd látni fogod a részletes információt az értesítésekről. 

 

6. Az óra működése 

3 alap működési mechanizmus van: normál, csökkentett, és a követő mód különböző feltöltési intervallumokkal. 

normal mode / normál mód: 10 perc alatt 

power saving mode / csökkentett mód: 1 óra 

following mode / követési mód: 1 perc 

 

 



7. 

7.1 SOS 

Hosszan nyomd meg az SOS gombot 3 mp-ig, ezt követően megjelenik az SOS felirat a kijelzőn. Az óra éber 

állapotban marad, hurok tárcsázás, 2 körön keresztül. 

Amikor a hívást fogadás meg fog állni. Ha nem, két körön keresztül fogja folytatni. Az óra tud üzenetet küldeni a 

figyelő számnak, és egyidőben az applikációnak is. 

 

7.2 Alacsony töltöttség figyelmeztetés 

Az óra akkumulátorának jelenlegi státusza megjelenik a kijelzőn, töltöttség százalékosan. Amikor a töltöttség 20 % 

alatt van, értesítést küld az ellenőrző számnak, és egyidejűleg az applikációnak is. 

 

7.3 Figyelmeztetés az óra lekerülésére 

Nem küld értesítést az óra levételéről, csak minimum 3 perc viselet után.  Az óra üzenetet küld az ellenőrző számnak, 

és az applikációnak is, és az óra levétele szimbólum feltűnik az applikációban. 

7.4. Voice chat / Hang alapú chat 

Kattints a Talk / Beszéd funkcióra, és tudsz kommunikálni az applikációval. 

7.5. Voice monitor / Hang ellenőrzés 

Elsőként írd be az ellenőrző számot. Amikor hang ellenőrző Tárcsázd az ellenőrző számot. Ez az egyirányú hívás. 

7.6 Turn off / Kikapcsolás 

Nyomd meg az OFF / kikapcsolás gombot a kikapcsoláshoz, vagy távolsági kikapcsolást is használhatsz az applikáción 

keresztül. 

7.7 Phone book / Telefonkönyv 

10 telefonszám elérhető, ezek mindkét irányból hívhatók. Lépj a telefonkönyvre, a szám rövid érintésére tudod 

indítani a hívást. 

 

8. Trouble shooting / Probléma megoldás 

Ha az óra nem csatlakozik a szerverhez, ha először használod, és azt látod rajta, hogy „no networking”, azaz nincs 

hálózat ellenőrizd a következőket: 

1, ellenőrizd, hogy a nano- SIM kártya GSM-e mert csak ezt támogatja a készülék. 

2, ellenőrizd, hogy megfelelően helyezted-e be a nano-SIM kártyát, és a képernyő kijelzés normális. 

3, ellenőrizd, hogy az IP port és az ID korrekt. 

Győződj meg róla, hogy az órára ragasztott azonosító szám megegyezik-e a termék egyedi azonosítójával. 

Le tudod ellenőrizni az egyedi azonosítót, ha küldesz egy SMS-t a telefonodról az órának „pw, 123456, ts#” (az óra 

nano SIM kártyával kell, hogy rendelkezzen, és bekapcsolt állapotban legyen). 

 

4, két helyzet van, amikor nem tudsz regisztrálni az applikációban. 

a, ha az ID nem létezik, vagy már regisztráltad, akkor kérd a disztribútor segítségét. 



b, ha a fiókod nevét már regisztrálták, akkor változtasd meg egy másikra. 

 

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. 

 


