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 SeTracker2 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
a) A telefonra telepítse az App Store-ból vagy a Google Play
áruházból ingyen letölthető “SeTracker2” telefonos
alkalmazást. Az alkalmazás gyorsabb megtalalásához olvassa
be ezt a QR kódot.
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b) A letöltést követően hajtsa végbe a regisztrációt. A regisztrációhoz szükséges
ID/QR kódot megtalálja a készülék alsó felén.

c) Ezt követően megfigyelheti a készülék helyzetét, és végezhet részletesebb
beállításokat a készüléken.

4. A funkciók leírása
a) SOS - segélyhívás - A készülék automatikusan felhívja az előre beállított
telefonszámot, ha a karóra viselője hosszabban megnyomja az SOS gombot. Ha
az előre beállított telefonszámon az illető nem veszi fel a hívást, akkor a karóra a
következő előre beállított telefonszámmal próbálkozik. Az Összes előre beállított
telefonszámot 2x próbálja meg felhívni. Az előre beállított telefonszámot a
telefonos alkalmazásban állíthatja be.
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b) Használati mód: A készülék 3 féle használati móddal rendelkezik:
1. Megfigyelő mód: A készülék minden 1 percben rögzíti a viselője
2. helyzetét.
3. Normál mód: A készülék minden 10 percben rögzíti a viselője helyzetét.
4. Takarékos üzemmód: A készülék minden 1 órában rögzíti a viselője
helyzetét.

c) Rejtett lehallgatás: a telefonos alkalmazásban állítsa be azt a telefonszámot,
amelyről ha Ön felhívja a karórát, az ne csörögjön ki. Ezt a hívást automatikusan
felveszi a készülék, és Ön hallgathatja a telefon környeztét.
d) GEO - kerítés : A telefonos alkalmazásban beállíthatja azt az úgynevezett
kerítést, amelyet ha a karóra elhagy, akkor a telefonos alkalmazűs értesíti Önt.
Ehhez szükséges megadni a területet a telefonos alkalmazásban.
Vigyázat: Az értesítések gyakorisága függ a beállított használati módtól. e)
Névjegyek - A készülékbe a teleofnos alkalmazás segítségével 10 darab
névjegyet menthet el.
f) Push - értesítések:
• Alacsony töltöttségi szint: ha a karóra töltöttségi szintje 20% alá csökken,
akkor a készülék jelez a telefonos alkalmazásnak.
• SOS üzenet: Ha a karóra viselője megnyomja hosszan az SOS gombot, de
az előre beállított telefonszámon nem veszik fel a teleofnt, akkor a készülék
küld egy atomatikus üzenetet a karóra helyzetével.
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• A karóra levétele: Ha a viselő leveszi a karórát, akkor a készülék küld egy
atomatikus SMS értesítést

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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