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3 GYIK Központ 
A csomagban lévő beillesztés elemei és előírások 

Beillesztés elemei a csomagban: 

Óra x1 
USB Kábel x1 
Útmutató x 1 

Specifikációk  

Név: GSM Wireless Kids Smartwatch 
Modell: G900A 
Munkahőmérséklet: 0ºC-40ºC 

Kezelési Útmutató 

1. SIM KÁRTYA 

1): Az óra csak 2G hálózati csatlakozással rendelkező Micro SIM-kártyát fogad el. Ha a SIM-
kártyája 3G, 4G vagy 5G hálózatra van kapcsolva, akkor először manuálisan át kell kapcsolnia 
a jelet 2G-re a telefonján. Ezt követően helyezheti be a SIM-kártyát az órájába. 
2): A SIM-kártyának aktív hívóazonosítóval és internet-hozzáféréssel kell rendelkeznie. 

  

 

  



 

2. SIM-kártya behelyezése 
2.1 SIM-kártyával ellátott modell az akkumulátor alatt. Győződjön meg róla, hogy az óra 
ki van kapcsolva! 

1): Behelyezési módszer: nyissa ki a hátlapot, óvatosan emelje ki az akkumulátort alulról. 
Nyissa ki a SIM-kártya fémtartóját (a SIM-kártya behelyezése után csúsztassa jobbra a 
nyitáshoz, balra a záráshoz).  
2): A kártya sikeres behelyezése után kapcsolja be az órát, majd várja meg a jelzést, és a 
következő lépést követve kezdje meg a működést. 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.2 Oldalra szerelt SIM-kártyával ellátott modell. Győződjön meg róla, hogy az óra ki 
van kapcsolva! 
1): Behelyezési módszer: nyissa ki a gumiborítást, helyezze a kártyát a nyílásba, a chip felfelé 
néz. 
Kérjük, figyeljen a SIM-kártya kivágásának elhelyezkedésére a megvásárolt modelltől 
függően! 

    Kék és Rózsaszín modell.                             Zöld, Lila és Piros modell! 
 
2): A kártya sikeres behelyezése után kapcsolja be az órát, majd várja meg a jelzést, és a 
következő lépést követve kezdje meg a működtetést. 
  

 

 



3. Az APP letöltése 

1): Nyissa meg telefonja kameráját, és olvassa be az alábbi QR-kódot, töltse le és telepítse azt. 

https://www.myaqsh.com/setracker.html 

 

  

 

 

 

 

 

2) Vagy keressen APP nevet: SeTracker az Apple Store-ból vagy a Google Play-ből a 
letöltéshez és telepítéshez. 

 

4. Regisztráció 

1): Ha a telepítés befejeződött, kezdje el regisztrálni a személyes fiókját.  

• Regisztrációs kód: azonosítószám vagy 
regisztrációs kód, nem IMEI-szám 

• Fiók: Az Ön felügyeleti telefonszáma 
Felhasználói álnév: a baba neve 

• Jelszó: hat számjegyű jelszó beállítása (ne 
felejtse el) 

• Válassza ki az APP nyelvét: Válassza ki 
tartózkodási helyét (HK, Európa és Afrika, Ázsia és 
Óceánia, Észak-Amerika és Dél-Amerika) 

 

 

!Ha nincs regisztrációs kód a készülék hátoldalán, akkor a regisztrációs kódot az óra menüben 
találja. A kód akkor jelenik meg, ha érvényes SIM-kártyát helyez be internetkapcsolattal. 

 

5. Bejelentkezés 

A regisztráció után próbáljon meg bejelentkezni. 

• Adja meg fiókját és jelszavát 



• Válassza ki az APP nyelvét: Válassza ki tartózkodási helyét (Európa és Afrika, Ázsia 
és Óceánia, Észak-Amerika és Dél-Amerika) 

6. Beállítás 

1): Jelentkezzen be, keresse meg a beállítást, kattintson a telefonkönyvre vagy a névjegyzékre, 
és mentse el a szükséges számokat. Ugyanez vonatkozik a többi funkcióra is. 

• Állítson be egy SOS számot (Anya/Apa/ ...) 

• Csak a telefonkönyvbe vagy a névjegyzékbe mentett számok jogosultak hívni az órát, 
javasoljuk, hogy a gyermek barátait is adjuk hozzá. 

• A számokat el kell menteni az Appban, majd az óra elő tudja hívni ezeket a számokat. 

• Ne felejtsen el a mentés gombra kattintani. 

 

7. Távoli Kamera 

Jelentkezzen be, és keresse meg az R_Camera-t, kattintson rá a fényképek készítéséhez, 
frissítse a 30 másodperces gyakoriságot. Kattintson a fotók erősítéséhez vagy 90 fokos 
elforgatásához, ellenőrizheti is a fotó dátumát. 

 

8. Hívás 

A: Telefonhívás az órával: 
1) A képernyőt csúsztatva keresse meg a telefonkönyvet. Megjelennek a telefonos 
alkalmazásban korábban elmentett számok.  
2) Nyomja meg hosszan a 2-es gombot néhány másodpercig, hogy egyenként hívjon 3 SOS 
számot, ha az első vagy a következő nem válaszol, és nem ér véget a második körig. 
3) A hívás törléséhez nyomja meg röviden a 2. gombot. B: Az óra hívásához a telefonon: 
csak tárcsázza az óra számát, amikor az óráról hívást kap, nyomja meg az 1-es vagy a 3-as 
gombot a válaszadáshoz, nyomja meg a 2-es gombot a hívás törléséhez. 

  

 

  

9. Zseblámpa (a zseblámpával rendelkező modellekhez) 

A zseblámpa bekapcsolásának két módja: 
1. Nyomja meg röviden 2-szer az 1-es gombot, és kapcsolja be a zseblámpát. Nyomja meg 



röviden az 1-es gombot, kapcsolja ki. 
2. Slide képernyő megtalálni a felület egy zseblámpa, kattintson rá, lépjen be, kiválaszthatja 
On vagy Off. 

  

  

10. Lokáció 

1): Győződjön meg arról, hogy az óra rendelkezik SIM-kártyával és van jel. 
2): Nyissa meg a térképet a telefon alkalmazáson, kattintson a helyszínre, majd megmutatja a 
gyermek valós idejű helyzetét. 

*Megjegyzés: Ha az óra beltéri használatban van, akkor általában az LBS segítségével 
pozicionálja magát, és az eltérés elkerülhetetlen, ami függ az óra és a bázisállomás közötti 
távolságtól és a környezettől is. Ha kint van, az eltérés tartománya szűkül, de még mindig 
instabil lesz, amikor mozgásban van az órával, ami normális. Minél több mobiltorony van a 
közelben, annál pontosabb a helymeghatározás. 

GYIK  

SIM kártya 
1: GSM-hálózattal rendelkezik 
2: 2G internet aktív 
3: Megjelenítheti a hívók azonosítóját 

1. Hiába helyezte be a SIM-kártyát, akkor sem volt jel 
1): Ellenőrizze, hogy a kártya típusa és mérete megfelelő-e. Ellenőrizze azt is, hogy a 
kártya rendelkezik-e 2G hálózattal. 
2): Ellenőrizze, hogy a kártya megfelelően van-e behelyezve. Először kapcsolja ki az 
órát, másodszor helyezze be a kártyát, majd indítsa újra. 

2. Nincs internetkapcsolat 

1):Az óra csak 2G hálózati csatlakozással rendelkező Micro SIM-kártyát fogad el. Ha 
a SIM-kártyája 3G, 4G vagy 5G hálózatra van kapcsolva, akkor először manuálisan át 
kell kapcsolnia a jelet 2G-re a telefonján. Ezt követően helyezheti be a SIM-kártyát az 
órájába. 

3.  A számok mentésekor azt jelzi, hogy a készülék nem tud csatlakozni a 
hálózathoz. 
1): Van-e jel a kártya behelyezése után, kérjük, ellenőrizze, és az óra csenghet, ha 
telefonhívást fogad. 
2): Ellenőrizze, hogy az óra be van-e kapcsolva vagy sem. (az APP használata előtt az 
órának be kell lennie kapcsolva) 
3): Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya rendelkezik az adatcsomaggal, és 
győződjön meg arról, hogy kifizette a telefonköltséget, és a SIM-kártya elérhető a 
hívásokhoz. 
4): Ellenőrizze, hogy az óra azonosítója megegyezik-e a címkéken lévő azonosítóval 
vagy sem. 
5): Ha még mindig nem működik, kérjük, küldje el a PW,123456, ts# az órába 



helyezett számra, majd a telefonja üzenetet fog kapni az órájáról, kérjük, küldje el az 
üzenetet és az óra hátsó borítását a helyi kereskedőnek, ők a lehető leghamarabb 
megoldják ezt a problémát. 

4. Amikor hívja az órát, az emlékeztet arra, hogy a tárcsázott szám foglalt, kérjük, 
próbálja meg később újra. 
1): Van-e jel a kártya behelyezése után, kérjük, ellenőrizze, hogy. 
2): Kérjük, ellenőrizze, hogy elmentette-e a telefonszámokat az APP-ján.  
3): Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a DO NOT DISTURB-ot az alkalmazásban, és 
állítson be egy időpontot, ha igen, kapcsolja OFF-ra. 

5.  Az idő nem frissül automatikusan. 
Amikor sikerül behelyezni a kártyát (adatot kell tartalmaznia), az óra automatikusan 
frissíti az időt, ami néhány percig tarthat. Ha nem, kérjük, küldje el a PW,123456, 
NTP szerverek,121.4 3.19.219,8089# a telefonján keresztül az órának, amint a 
telefonja választ kapott, indítsa újra az órát. 

6. A pozicionáló funkció nem működik. 
1): Menj ki és próbáld meg újra. 
2): Amint az óra SLEEP MODE-ba kerül, átvált SAVE POWER MODE-ba, ami azt 
jelenti, hogy az adatok feltöltésének funkciója OFF, ebben az időben frissítheti a 
pozicionálást és rázhatja az órát, hogy felébredjen. 

7. Nincs töltés, sem boot 
Az akkumulátor önvédelmi üzemmódba lép, tegye meg a következő lépéseket 
lépésről lépésre: 
1): Próbáljon ki egy másik USB-kábelt, hátha az eredeti megsérült. 
2): Nyomja meg a POWER gombot 50 másodpercig, majd töltse fel, az óra 1 perc 
múlva jelzi az újratöltést, ekkor újraindíthatja. 
3): Ha még mindig nem működik, az órának van egy helyreállítási ideje, két nap után 
nincs hatalma, majd újratölti, akkor működnie kell. 

8. Nincs hang az órán vagy a telefonon. 
Ellenőrizze a hangerőt + - hívás közben. Ha az óra kapcsoló a max. még mindig nincs 
hang, a hangszóró megsérült, meg kell javítani. 

9. Az óra bármilyen hívást fogadhat. 
Jelentkezzen a helyi szolgáltatójánál a hívók személyi azonosítójának megjelenítésére 
szolgáló funkcióért. 

10. Amikor az óra híváskor azt jelzi, hogy nem tud csatlakozni 
Ellenőrizze a GSM-jelet, a képernyőn megjelenik. Ha nem, akkor lehet, hogy a SIM-
kártya meglazult, próbálja meg újra feltölteni. 

 

 


