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Használati Útmutató
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Köszönjük hogy a MALBINI-t választotta.

Kérjük tartsa be az útmutatóban leírt lépéseket valamint

olvassa el a termékkel kapcsolatos korlátozásokat.

Ha bármi gondot is észlel a termékkel kapcsolatban kérem

hívja ügyfélszolgálatunkat (Hétfő - Péntek: 9:00 - 17:00) vagy

írjon e-mailt az info@malbini.hu email címre.
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Az óra funkcióinak használatához le kell tölteni az “SeTracker2” nevű
alkalmazást, melynek részletes útmutatója itt található:

https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/vie

w?usp=sharing

A csomag tartalma

Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind

megvannak. Amennyiben ugy észleli hogy nincs meg minden

felsorolt tétel kérem jelezze ügyfélszolgálatunknak.

1 x KidSafe Plus 4G gyerek

okosóra

1 x Mágneses töltő

1 x Csavarhúzó

1 x Jótállás jegy

1 x Csipesz

A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel

a következő utasításokat!
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1. Az okosórába adatforgalommal rendelkező SIM kártyát

kell behelyezni. Adatforgalommal nem rendelkező SIM kártya

esetén a funkciók limitáltan fognak működni.

2. Az okosórát a következő hálózatokkal lehet használni:

VODAFONE, DIGI, TELEKOM és TELENOR mely lehet feltöltő vagy

előfizetés is. Társkártya nem felel meg!

3. A SIM kártya mérete NANO

4. A SIM kártya vásárlás után első lépés a SIM kártya PIN

kódjának érvénytelenítése egy okostelefon segítségével,

ugyanis PIN kódot nem lehet megadni a készülékben.

Amennyiben PIN kód van a SIM kártyán induláskor egy fehér

csík jelenik meg a képernyőn és nem lehet tovább haladni.

5. FIGYELEM! Telekom hálózat esetén végezzük el a

következő beállítást egy okostelefon segítségével. A SIM

kártyát egy okostelefonba téve küldjünk üzenetet a 1414-re

aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS
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A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt

győződjön meg, hogy az óra ki van

kapcsolva. (Lásd 9 oldalon hogyan

lehet kikapcsolni az órát)

A termék bal oldalán található SIM

fedőt távolítsuk el a csavarhúzó

segítségével. A SIM kártyát a képen

láthatóan kell behelyezni valamint

rögzíteni a SIM lapát segítségével.

Addig toljuk amíg kattanást nem

hallunk.

A képen látható a megfelelően

behelyezett SIM kártya.    --------->

Helyezzük vissza a SIM fedőt és rögzítsük a csavarhúzó

segítségével. FIGYELEM! A csavarokat óvatosan csavarozza be

teljes rögzülés.

A készüléket 3-4 órát tölteni kell mielőtt bekapcsoljuk.

FIGYELEM!

Tölteni a készüléket 1 Amperes adapterrel megengedett. Az új
telefonok gyors töltőjével NEM megengedett tölteni az órát.
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A termék bemutatása

A óra jobb oldalán található gomb segítségével be tudjuk

üzemelni az órát amennyiben 3 másodpercig nyomva tartjuk és

elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik a készülék.

Az órán az ujjunk segítségével fogunk navigálni ugyanis érintő a

kijelzője.

Sikeres beüzemelés esetén a következőket fogjuk látni:

A számlapok változtathatóak. Hosszan érintve

a kijelzőt 6 számlap közül választhatunk.

6



Ha sikeresen behelyezte a SIM kártyát akkor

ezt le tudja ellenőrizni. Akár csak az

okostelefonok esetében fentről húzza le az

értesítéseket és megjelenik a 4G, térerő,

akkumulátor valamint az idő.

Ha kétszer húzza le megjelenik az értesítés

panel. Itt értesül a nem fogadott hívásokról

stb. valamint kiírja a szolgáltató nevét és a

4G hálózatot.

Amennyiben a sim kártya nincs behelyezve

helyesen így a “NO SIM” fog megjelenni.

A sim kártya behelyezésekor minden

esetben legyen kikapcsolva a készülék. (Lásd

9 oldalon hogyan lehetséges)
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A menüpontok a magyarázata.

“Contact” - Névjegyek

“WeChat” - Üzenet küldő

“Phone” - Tárcsázó

“Friend” - Hasonló eszközök párosítása

“Video Call” - Videóhívás

“Camera” - Kamera

“Gallery” - Galéria

“Setting” - Beállítások

“ChildHood” - Tanterv és Matek játék

“Steps” - Lépésszámláló

“QR Cod” - Regisztrációs kód

“Translate” - Google fordító

“Schedule” - Tanterv

“Math” - Matek játék
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Regisztráció

Az alkalmazásba a QR kód segítségével tudjuk regisztrálni az

órát. A reg kód megtalálható a “QR Code” menüpont alatt “Reg

Cod” néven.

Az óra kikapcsolása

Az óra oldalán található gomb segítségével csakis BE tudja

kapcsolni a készüléket. A kikapcsoláshoz be kell navigálni a

“Settings” menüpontokba valamint “Shut Down” és “OK”.
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IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a

szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám

miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik,

hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

Amire alkalmas a készülék: eső érheti, víz ömölhet rá, pár

másodpercre lehet hideg víz alá meríteni.

Amire nem alkalmas!

Hosszasan víz alá meríteni, úszni,  meleg vízbe alámeríteni.

Figyelem!

Az órákat nem szabad meleg vízbe tenni, mert a hő hatására

az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát.

Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre

figyeljen.

Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni. Ez elősegíti a

beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket kérem győződjön meg hogy

minden nyílásából el lett távolítva a nedv.
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Technikai paraméterek

1. IP67 Vízálló
2. SOS Gomb
3. 0.8 MP Kamera
4. Videó hívás (4G)
5. Készülék nyelve Angol
6. Szilikon pánt
7. Töltő típusa mágneses
8. SIM kártya képes
9. Lokalizációs rendszerek GPS, WIFI, AGPS, LBS
10. Funkciók: Kétirányú beszélgetés, Telefonszám hívása,
Telefonkönyv, WeChat üzenet funkció, Videóhívás, Kamera, Album,
Hasonló eszköz párosítás, Aktivitásmérő, Órarend, Matematikai játék,
Google fordító, Álitható számlapok, Zseblámpa.

11. Értesítések: Hívás értesítés, WeChat sms, Csengő óra,
Jutalompontok
12. Kijelző típusa IPS
13. Kijelző mérete 1.54 inch, 240*240 pixel
14. Akkumulátor típusa Lítium
15. Töltési idő kb 2 óra
16. Akkumulátor kapacitása 600 mAh
17. GPS/GPRS - GSM850\900\1800\1900MHz
18. CPU - MTK2503, 260MHZ
19. Óraház méretei 40x51.6x15.9mm
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Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: info@malbini.hu

www.malbini.hu

Találékony Társ
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