
SMARTZILLA Tuya GPS jeladó 

Használati útmutató 

 

 

 

Műszaki adatok: 

Operációs rendszer: Mocor5 

Üzemihőmérséklet: -20°C~70°C 

Üzemi páratartalom: 5%~95% 

Tömeg: 55g 

Méret: 40*45*15mm 

Memória: 512MB RAM / 4GB ROM 

Helymeghatározás: GPS+AGPS+LBS+WiFi 

LBS pontosság: 100-1000m 

Kártya foglalat: Nano SIM 

GPS pontosság: 5-15m 

Akkumulátor: 730mAh 



Használat előtt: 

1. Ellenőrizze, hogy a készülék épp-e 

2. Kikapcsolt állapotban helyezzen be egy Nano SIM-kártyát, amely 

támogatja a 4G hálózatot és aktiválja az adatáramlást, a GPRS-t és a 

hívóazonosító funkciót a telepítési módszer szerint. 

Figyelem: 

1. Ne használja a készüléket vízben. 

2. Tartsa távol a készüléket tűztőé vagy szélsőséges környezettől, 

például magas hőmérséklettől. 

3. Gyerekektől tartsa távol a készüléket. 

4. Más töltő használata tilos. 

 

SIM-kártya behelyezése: 

Ne feledje, hogy kikapcsolt állapotba helyezze be a SIM-kártyát. Utána 

rögzítse a nyílás fedelét, majd kapcsolja be az eszközt. 

 

Indítás/leállítás: 

Készülék bekapcsolása: Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig, 

amíg a jelzőfény villogninem kezd, az eszköz indításkor zenélni fog. 

Készülék kikapcsolása: Amikor az eszköz online állapotban van, cask az 

applikációból kapcsolható ki. Ha az applikáció offline állapotot jelez az 

eszközre, húzza ki a SIM-kártyát, majd 10 másodperc múlva nyomja meg a 

bekapcsoló gombot az eszköz kikapcsolásához. 

Töltés: Használja a mágneses töltőkábelt és csatlakoztassa egy adapterhez. 

Figyelem: Ha a SIM-kártya benne van a készülékben és van elérhető hálózat, 

akkor az eszközt nem lehet kikapcsolni az oldalsó gombbal. Nyomja meg 

hosszan az oldalán található gombot több, mint 15 másodpercig az 

újraindítás kényszerítéséhez. 

 



Külső megjelenés: 

 

 

 
 

 
 

Jelzőfény:  

Bekapcsoláskor: A jelzőfény 20 másodpercig világít, majd lassan villog. 

Töltésnél: Töltés közben lassan villog, ha pedig teljesen feltöltött 

folyamatosan világít. 

Rendellenes helyen tartózkodik: Lassan villog. 

Megengedett helyen tartózkodik: A jelzőfény nem világít. 

 

Alkalmazás: 

Töltse le a “SeTracker 2” alkalmazást az alkalmazás áruházakból vagy olvassa 

be a QR kódot. 

 

Figyelem: 
Kérjük, válassza az engedélyezést, amikor a 
kijelzőn megjelenik: “megbízhat-e az 
alkalmazásban” vagy “engedélyezi-e az 
alkalmazás számára, hogy hozzáférjen a 
helyadatokhoz”. 



Funkciók: 

• GPS+LBS+WiFi helymeghatározás 

• Hangkommunikáció 

• Tartózkodási hely mentése 

• Biztonsági terület 

• SOS 

• Alacsony töltöttségi szint riasztás 

• Hangfigyelés 

• Többféle üzemmód: normal mód, energiatakarékos mód 

 

Üzemmódok: 

A készüléknek két üzemmódja van, a felhasználók az alkalmazás beállításain 

keresztül módosíthatják az üzemmódokat. 

Normál üzemmód (10 perces intervallum): Az eszköz 10 percenként frissíti a 

helyadatokat. 

Energiatakarékos üzemmód (60 perces intervallum): A készülék óránként 

frissíti a helyadatokat. 

Tartózkodási hely mentése: 

Három hónapra visszamenőleg ellenőrizhető a tartózkodási hely. 

Biztonsági terület: 

A felhasználók aktiválhatják ezt a funkciót az alkalmazásban, és beállíthatják a 

biztosnági terület tartományát a térképen. Ha az eszköz kívül van a 

tartományon, figyelmeztető üzenet érkezik az alkalmazásba. A biztonsági 

terület minimális sugara 200m, és 3 tartomány állítható be. 

Hangfigyelés: 

Válassza ki a hangfigyelési funkciót a beállításokban, és írja be a 

telefonszámát. Megerősítés után az eszköz automatikusan felhívja a zelőre 

beállított telefonszámot, a hívás fogadásával hallhatja a készülék körüli 

hangokat. 

 



SOS: 

Legfeljebb 3 telefonszám állítható be SOS számként. Amikor az eszköz 

csatlakozik a hálózathoz, hosszan nyomja meg az SOS gombot, a készülék 

kétszer egymás után felhívja az előre beállított telefonszámokat, és leállítja a 

hívást. Figyelmeztető üzenetet küld az SOS számra (alapértelmezés szerint ki 

van kapcsolva, az SMS-értesítésekben aktiválhatja). 

Elhelyezkedés: 

Ellenőrizheti a készülék valós idejű helyzetét. Mind a készülék, mind a telefon 

helyzete megjelenik a térképen. Nyomja meg a “locate” gombot a valós idejű 

helymeghatározáshoz. Három különböző helymeghatározási mód van a 

térképen “GPS (piros), LBS (kék), Wifi( zöld)”. 

Történet: 

Ellenőrizheti az útvonalat különböző időszakokban. A bázisállomás menüpont 

bekapcsolása megjeleníti, a bázisállomást a korábbi útvonal ellenőrzésekor. A 

bázisállomás helyének útvonalát mutatja bekapcsolt állapotban, míg 

kikapcsolt állapotban nem. 

SMS riasztások: 

Alacsony töltöttségi szint, SOS. A riasztási üzeneteket elküldi az 

alkalmazásban előre beállított számra. 

Távoli leállítás: 

Ha az eszköz online állapotban van, akkor az alkalmazáson keresztül távolról 

kapcsolható ki. 

Távoli újraindítás: 

Ha az eszköz online állapotban van, akkor távolról újraindítható az 

alkalmazáson keresztül. 


