
KidSafe Prime 4G

Használati Útmutató
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Köszönjük, hogy a MALBINI-t választotta.

A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az

eszköz kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az

útmutatót.

A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai
jellemzőktől. Cégünk fenntartja a jogot a termék és

kézikönyv módosítására értesítés nélkül.

A csomag tartalma

Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind megvannak.

Amennyiben úgy észleli hogy nincs meg minden felsorolt tétel kérem jelezze

ügyfélszolgálatunknak.

1 x KidSafe Prime 4G gyerek okosóra
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1 x Mágneses töltő

1 x Csavarhúzó

1 x SIM lapát

1 x QR kód

1 x Jótállás jegy

A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel

a következő utasításokat!

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, TELEKOM

és TELENOR mely lehet feltöltő vagy előfizetés is.

Társkártya nem felel meg!

3. A SIM kártya mérete NANO

4. FIGYELEM! A SIM kártya vásárlás után vegyék

ki a PIN kódot a kártyáról egy okostelefon segítségével! A készülékben nem

lehet PIN kódot megadni! Amennyiben PIN kód van a SIM kártyán, induláskor

egy fehér csík jelenik meg a képernyőn és nem lehet tovább haladni.
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5. FIGYELEM! Telekom hálózat esetén végezze el a következő beállítást egy

okostelefon segítségével. A SIM kártyát egy okostelefonba téve küldjön

üzenetet a 1414-re aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS

A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg

róla, hogy az óra ki van kapcsolva.

A termék bal oldalán található SIM fedőt

távolítsa el a csavarhúzó segítségével. A SIM

kártyát a képen látható módon kell behelyezni.

Rakja a SIM kártyát a SIM kártya tartóra és

nyomja be az órába. Addig tolja míg teljesen be

nem kerül a helyére.

A képen látható a megfelelően behelyezett SIM

kártya.    --------->

Helyezze vissza a SIM fedőt és rögzítse a

csavarhúzó segítségével. FIGYELEM! A csavart

óvatosan csavarozza be a teljes rögzülésig.

A készüléket minimum 2  órát tölteni kell mielőtt bekapcsoljuk először.

FIGYELEM!

A készüléket tölteni csak 1 Amper vagy kisebb teljesítményű adapterrel

megengedett. Az új telefonok gyors töltőjével NEM megengedett tölteni az

órát.

SOS hívást az óra jobb oldalán található gomb 2-3 másodperces

megnyomásával lehet kezdeményezni.

4



Termék bemutatása

A óra jobb oldalán található gomb megnyomásával lehet bekapcsolni,

amennyiben 3 másodpercig nyomva tartja és elegendő akkumulátor

töltöttséggel rendelkezik a készülék. Ha bekapcsolt állapotban van és 3

másodpercig benyomja az oldalsó gombot, akkor automatikusan elindul az SOS

hívás.

Az óra kijelzőjén érintéssel lehet navigálni balra vagy jobbra. A visszalépés

gombbal pedig vissza lehet lépni bármilyen

menüpontból.

Sikeres beüzemelés esetén a következőket fogjuk látni:
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6 különböző stílusú számlap közül lehet választani.

Hosszan érintse meg a kezdőképernyőt, majd

csúsztassa jobbra-balra és nyomjon rá a

kiválasztott kijelző stílusra.

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 ikon a kijelző jobb

felső sarkában.

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 behelyezése után mindig indítsa újra a készüléket.

Az óra funkcióinak használatához le kell tölteni az “SeTracker2” nevű
alkalmazást, melynek részletes útmutatója itt található:
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https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/vie

w?usp=sharing

A menüpontok a magyarázata

Contact - Névjegyek

WeChat - Üzenet küldő

Barátok - Hasonló eszközök párosítása

Telefón - Tárcsázó

Videóhívás - Videóhívás

Kamera - Fényképező kamera

Galéria - Kép galéria

Childhood - Tanterv és Matek játék

Megment - Beállítások

Lépések - Lépésszámláló

QR Code - Regisztrációs kód

Alarm - Ébresztő óra

StopWatch - Stopper óra
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Fordító - Google fordító

Regisztráció

Az SETracker alkalmazást le tudja tölteni az “Appcode”

pontba belépve, scannelje be az ott található QR kódot.

Az alkalmazásba a QR kód segítségével tudjuk

regisztrálni az órát. A regisztrációs kód megtalálható a

“QR Code” menüpont alatt “RegCode” néven.

A “Megment” menü leírása

Mobilhálózatok - Az adatbarangolást be lehet kapcsolni

ha szükséges. Ez külföldi használat során fog kelleni.

Wifi - Bekapcsolt állapotban tud csatlakozni az érzékelt

Wifi hálózatokra.

Bluetooth - Ki- és bekapcsolható.

Hangerő beállítás - Be tudja állítani az óra, a csengő,

ébresztő hangerejét.

Fényerő beállítások - Be tudja állítani az óra kijelző
fényerejét.

Indító stílusa - Választhat 2 féle menü stílus között.

Alvó mód - Állítsa be mennyi idő elteltével sötétüljön el

a képernyő.
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Forgatókönyv - Választhat a rezgő, csengő, néma, rezgő és csengő üzemmód

közül.

Memória eszközök - Böngészni tud a mentett kép és

hang fájlok között. Valamint törölni tudja az óra

memóriáját.

Több - Megtalálja az eszközinformációt, dátum és idő
beállítást és a nyelv kiválasztást.

Acoustic Drainage - Az óra nedvesedése esetén

próbálja kilökni a vizet, a hangszórón keresztül. Vízbe

merítés vagy esőzés után érdemes használni a funkciót.

Eszközinformációk - Az óra modell neve, IMEI száma és Build-száma.

Az óra újraindítása és kikapcsolása

Az óra oldalán található gomb segítségével csakis BE tudja kapcsolni a

készüléket. A kikapcsoláshoz vagy újraindításhoz be kell navigálni a “Megment”

menübe. Itt nyomja meg az “Újraindítás” vagy a “Kikapcsol” gombot és utána

nyomja meg a “Megerősítés” pontot.

Az óra nyelvének beállítása

Az óra több fajta nyelvű menürendszerrel rendelkezik. Köztük magyar és angol

is megtalálható.

A Nyelv átállítására lépjen a “Megment” menübe, ott a

“Több” pontra, majd a “Nyelv” pont alatt lehet

beállítani a kívánt nyelvet.

A dátum és idő automatikusan a hálózat által érzékelt

adatokat fogja mutatni.
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Manuálisan is beállíthatja az időt az “Idő beállítása” menüpont használatával.

Garancia 

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a

vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre

ingyenes garanciát vállalunk. A feltétel normális és előírt használat. 

2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint nem vállalunk

garanciát: 

1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más az órát.
2). Az óra leejtése által okozott károk. 
3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés. (például: vizet enged
a gazdaszervezetbe, a külső összetörik, a perifériás alkatrészek karcos
sérülései stb.)
Mindezek meghaladják a garancia hatályát.

3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy
garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a
vásárlás dátumát.

4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz.

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.
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Amire alkalmas a készülék: eső érheti, víz ömölhet rá, pár percre lehet hideg

víz alá meríteni.

Amire nem alkalmas!

Hosszasan víz alá meríteni, úszni,  meleg vízbe meríteni.

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,  győződjön meg róla, hogy minden

nyílásából el lett távolítva a nedvesség.

Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: info@malbini.hu

www.malbini.hu
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