Hordozhatü GPS mini-lokátor
Használati útmutató

A szállító elérhetősége:
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu
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1. Termékleírás
1.
2.
3.
4.
5.

Memóriakártya bemenet
Micro USB csatlakozó a töltéshez
Mikrofon
Power gomb
Hangszóró

2. Gyors kezdetek
• Helyezzen a berendezésbe SIM kártyát.
FONTOS, hogy vegye le a SIM kártya PIN kód
védelmét.
• Töltse le a SeTracker telefonos alkalmazást a
Google play áruházból vagy az App Store-ból ingyenesen. Kapcsolja be az
alkalmazást és regisztráljon. A regisztráció folyamán meg kell adni a készülék
ID kódját, amelyet a dobozon, vagy a készülékre ragasztva találhat meg az
IMEI számmal együtt.
• A készülék a regisztráció folyamán párosodik az Ön fiókjával. További
készülékeket a MY > DEVICE LIST > ADD DEVICE listán adhat meg az ID
vagy a QR kód beolvasásával.
• Ezt követően használhatja a készüléket GPS berendezésként. A telefonos
alkalmazásban láthatja a készülék megtett ótvonalát, és annak aktuális
helyzetét is.

3. Részletes útmutató
• Töltse fel teljesen a készüléket
• Helyezzen a készülékbe SIM kártyát

• Kapcsolja be a készüléket a Power gomb megnyomásával
• Töltse le a SeTracker alkalmazást az AppStore-ról vagy a GooglePlayről. Indítsa el az alkalmazást és regisztráljon (Register). Még akkor is
ha regisztrálta magát javasoljuk, hogy jelölje be az Auto Login
lehetőséget. Ezzel az alkalmazás megjegyzi az ön adatait, és nem kell
újra kitölteni az adatokat az alkalmazás indításakor.
• Szüksége lesz az óra ID, amely az óra csomagolására vagy
egyenesen az órára van ráragasztva. A többi adat klasszikus
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felhasználói adat – telefonszám, mail,
becenév, jelszó.
Az alkalmazás
kezdőképernyőjének leírása:
Account – felhasználónév, vagy
az email, amelyet a regisztráció
során megadott.
Password – jelszó
Auto login – ha ezt az opciót
válassza az alkalmazás
megjegyzi a felhasználói
adatokat, és nem kell minden
alkalommal újra kitölteni
Language – nyelv beállítása
Area – területi beállítások
Login – belépés
Register – regisztráció

Alkalmazás leírása:
MAP – a térkép, amelyen az aktuális tartózkodási helyet
figyelheti meg
SETTINGS – beállítások
WATCH – riasztás indításának lehetősége
ALARM – 3 különböző riasztás állítható be. Ezek
lehetnek egyszeri, naponta többször, vagy naponta
egyszer
MESSAGE – jelentések áttekintése (információ a gyenge
akkumulátorról, SOS figyelmeztetés, stb.)
GEOFENCE – beállíthatja a kiterjedést, 200-2000 m-ig
FOOTPRINT – történetek áttekintése. Az időtartomány
kiválasztása után a mozgás történet a kiválasztott időben
jelenik meg.
CHAT – ezzel a lehetőséggel üzeneteket rögzíthet, és
elküldheti őket az órára, majd a gomb megnyomásával
lejátszhatja őket. Az üzenet feltöltődik az órára és visszaküldhet az alkalmazásba
is. Az egyedi üzeneteke klasszikus beszélgetésként jelenítik meg. Ha új üzenetek
érkeznek akkor a CHAT mellett egy piros kör és az üzenetek száma jelenik meg.
MY – egy olyan menü, ahol elrejtheti a felhasználói beállításokat, hozzáadhat új
eszközöket és megváltoztathatja a jelszót is.
HOME – visszatérhet a képernyőhöz bármely almenüből.
Menü SETTINGS – beállítások:
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SOS number = SOS szám. Csak egyet állítson be – az 1.
pozícióba.
Monitoring = ezen az opción keresztül távoli rejtett
lehallgatást végezhet (küldjön parancsot az órára és hívja
fel – a hívást alapértelmezett módon elfogadja és hallani
fogja, hogy mi történi az óra körül. Az óra felhasználója
ebben az esetben semmiről nem tud. Alapértelmezetten az
órák a regisztráció során megadott számra hívnak, de
megadhat egy másik számot majd kattintson az OK
gombra (az óra a megadott számra fog hívni, de a mentett
szám továbbra is az eredeti marad – fő)
Work mode = nyomon követési intervallum – milyen
gyakran küldjön a GPS helyadatokat. Állítsa be a percet,
10 perc vagy órát. Az alapértelmezés szerint 10 perc van
beállítva, ezért javasoljuk, hogy hagyja el ezt a beállítást.
Minél rövidebb az idő – annál kevesebb az akkumulátot
élettartama.
Do not disturb = beállítja az időt, amikor az órára nem
lehet hívni – például tanítási idő. 3 különböző intervallum állítható be.
SMS alerts setting = különféle riasztások be- és kikapcsolása
Telephone = mentse a névjegyeket (10 számot elmenthet és hívhatja őket az
óráról)
Language and time zone = az időzóna és a nyelv beállítása
Push switch = érzékelő be- és kikapcsolása az óra kézről való eltávolítása esetén
LBS = pozicionálás engedélyezése / letiltása LBS-el (mobil hálózat)
Remote shutdown – távoli óra
Restore the default work mode = alapértelmezett munkamódok visszaállítása

"
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• Az első óra az az alkalmazáshoz csatlakozik a regisztráció során (a
regisztrációnál meg kell adni az óra ID). További órák hozzáadásához
kattintson a MY > DEVICE > ADD DEVICE. Ezután töltse ki az ID és
az óra nevét (angolul az alkalmazásban – license a nickname). Az
órák között a „Switch” gombbal tud váltani – az óra neve mellett lesz.
• A DEVICE LIST menüpont alatt eltávolíthatja az órát az alkalmazásból
vagy átnevezheti azt.

"
• A MY menüben módosíthatja az adatait (pl. telefonszám, mail, stb.), és
megváltoztathatja a jelszót – Change Password. Meg kell adnia a
jelenlegi jelszót és 2x az újat.

5. FAQ - Gyakori kérdések:
• Nem sikerül bemérni a készüléket:
• az első aktivációkor helyezze a készüléket a nyílt ég alá, hogy az sikeresen
befogja a GPS jelet
• ellenőrizze, hogy a SIM kártyán ki van-e kapcsolva a PIN kód.
• ellenőrizze a SIM kártya adatforgalmát

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések
megsértésével.
Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az
info@spystore.hu e-mail címen.
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