
SMARTZILLA Bambiraptor okosóra gyerekeknek 

Használati útmutató 

 

A termék használatba vétele előtt kérjük figyelmesen olvassa 

el a használati útmutatót! 

 

1. Használat előtti előkészítés 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a csomagban a megfelelő eszköz 

található az összes tartozékkal! 

Használjon Nano SIM kártyát, amely támogatja a 4G hálózatot. 

(Kapcsolja ki az óra egységet a kártya behelyezése előtt!) 

Győződjön meg hogy a SIM kártya GPRS funkciója és hívó ID 

kijelző funkciója aktiválva van! 

Telepítse az alkalmazást mobiltelefonjára. Kérje a vonalkódot 

vagy a QR kódot a disztribútortól! 

 

 

2. Helyezze be a Nano SIM kártyát 

Használjon Nano SIM kártyát, amely támogatja a 4G hálózatot! 

Győződjön meg róla, hogy a hívó ID, GPRS, adatforgalom, 

internet-hozzáférés és hívás funkciók aktiválva vannak! A pin 

kód kikapcsolása után tudja behelyezni a kártyát, majd 

újraindítani az eszközt, vagy az eszköz kikapcsolásával. 

 

 

 

 



3. Ki-/Bekapcsolás 

Bekapcsolás: Amikor az óra ki van kapcsolva, tartsa nyomva a 

bekapcsoló gombot az indításhoz! 

Kikapcsolás: Normál működés alatt az óra a beállítások felületen 

kapcsolható ki, vagy a telefonos alkalmazáson keresztül. Ha az 

órába nincsen kártya helyezve, vagy nincsen csatlakoztatva az 

alkalmazáshoz, a beállítások felületen kapcsolható ki. Figyelem! 

A kártyát ne távolítsa el az óra bekapcsolt állapotában, a kiégés 

elkerülése érdekében! 

 

4. Az óra bemutatása 

 

              

 

 

 



Gombok működése: 

Bekapcsoló gomb: 

1. Kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a gombot az óra 

bekapcsolásához! 

2. Az óra csatlakoztatva van az internethez, és az alkalmazás 

beállítja az SOS számot. Tartsa nyomva a 3 szám tárcsázásához! 

Ha senki nem válaszol, tárcsázza még egyszer! 

Vissza gomb: Röviden nyomja meg az előző felülethez való 

visszatéréshez! 

 

5. Alkalmazás letöltése 

 
5.1 Szkennelje be az alábbi QR kódot az alkalmazás letöltéséhez! 

Az alkalmazás QR kódja az órán is megtalálható a letöltési 

felületen: 

 

 
 

5.2 Regisztráció és belépés 

Kövesse az alkalmazás utasításait felhasználó létrehozásához 

és a bejelentkezéshez! 



 

5.3 Csatlakoztassa az órát az alkalmazáshoz! 

A felhasználó sikeres létrehozása után szkennelje be az 

órához tartozó QR kódot, vagy írja be manuálisan a 15 jegyű 

regisztrációs kódot! Ezután keresse a csatlakoztatást a 

beállításokban! 

 

 

5.4 Alapadatok megadása 

Célok, testalkati adatok bevitele 

 

 

 

 

 

 

 



6. Funkciók bemutatása 

 
LBS GPS, WIFI beállítása: valós hely-idő adatok alkalmazásban 

való megtekintéséhez. 

Lépésszámláló: kövesse nyomon folyamatosan! 

Biztonsági terület: 3 biztonsági határ állítható be, amiket 

elhagyva az óra riaszt! 

Riasztó: 3 különböző riasztás állítható be. 

Névjegyzék: 15 telefonszám beállítására van lehetőség, az órák 

egymás között is kezdeményezhetnek hívást. 

Chat: Hangüzenetet és képeket tud küldeni a telefonos 

alkalmazásnak. Az óra és a telefon képes információt küldeni 

egymásnak. 

Kamera: Nyomja meg a kép-/videó rögzítést, vagy nyissa fel a 

hátsó fedőt a kamera automatikus bekapcsolásához! 

Tárcsázás: Az óra képes magától tárcsázni, ez a funkció az 

alkalmazáson belül ki- és bekapcsolható. 

Hőmérő: 

Csukló mód: A csukló mód kiválasztása után válassza ki a mérés 

opciót; ne vegye le az órát, a mérés befejeztével az eszköz 

hangjelzést ad. Ajánlott több, mint 5 percig viselni az órát! 

Valós-idő mód: a környezet hőmérséklete. 

Rögzített: rögzített adatok megjelenítése. 

Tipp: Pontos eredmény mérésének érdekében viselje 

megfelelően az órát! Ne vegye le az órát hőmérséklet mérése 

közben! Ajánlott 5 percnél tovább a csuklón hagyni. Ha ismételt 

mérés szükséges, javasolt több mint 2 percet várni! 

 

 

 

 

 

 



Videóhívás: Válassza ki a videóhívást vagy csoportos 

videóhívást az alkalmazásban! Videóhívás maximum 8 fővel 

lehetséges. 

Galéria: Kattintson rá az órával készített fotó megtekintéséhez! 

A fotókat megoszthatja, törölheti és módosíthatja. 

Beállítások: Mobilhálózatok, Wifi, Bluetooth, hangerő beállítás, 

fényerő beállítás, kezdőképernyő beállítás, alvás, újraindítás, 

kikapcsolás, egyéb. 

 Kezdőképernyő stílusa 

 Egyéb (eszközinformáció, dátum és idő beállítás, nyelv) 

QR kód: 

1. Letöltési kód szkennelése: kattintson a QR kód 

megjelenítéséhez, majd szkennelje be azt az alkalmazás 

letöltéséhez! 

2. Regisztrációs kód: jelenítse meg az eszköz regisztrációs 

kódját! 

Crazy math: A „start” megnyomásával indítsa el a játékot! A 

játék nehézségi szintjét a beállításokban tudja kiválasztani. 

Ütemterv: Kattintson, hogy lássa az alkalmazásban beállított 

ütemtervét! 

Barátok hozzáadása: Egy kép villan fel, ha a barát hozzáadása 

sikeres. Maximum 4 barát adható hozzá. Üzenet, hangüzenet és 

kép küldéséhez kattintson a barát avatarjára. Baráttól kapott 

üzenet törléséhez tartsa nyomva hosszan az üzenetet! Tartsa 

nyomva barátja képét a barát eltávolításához! 

SOS: Adjon hozzá 3 telefonszámot vészhelyzet esetére! Az óra 

riaszt, ha vészhelyzet esetén 3 másodpercig nyomva tartja az 

SOS gombot, és ciklikusan tárcsázza a 3 számot. Ha egyik sem 

válaszol, a hívás véget ér. 

Távmonitorozás: Az alkalmazásban beállíthatja, hogy az óra 

aktívan tárcsázza a beállított számot (általában a szülő számát) 



és a telefon egyoldalú hívást létesít így az órát hallgatva 

megfigyelheti a gyereket.  

Használat tiltása: 3 időintervallumot be lehet állítani, ami alatt 

az óra blokkol minden hívást és egyéb hangot (hétfőtől péntekig 

érvényes). 

SMS emlékeztető beállítás: az óra SMS küldő funkcióját ki- és 

bekapcsolhatja. (normál SMS díj) 

Családtagok: Megmutatja az órához csatlakoztatott családtagok 

felhasználóit. 

Használati mód: 3 használati mód, alapértelmezett normál 

mód. 

 

7. Hibaelhárítás 

 

Ha az óra nem tud csatlakozni a szerverhez az első bekapcsolás 

után. Kérjük, ellenőrizze: 

1) Az órába helyezett SIM kártya: 4G? 

2) Az órába helyezett SIM kártyán aktiválva van az 

adatforgalom? 

3) A szerver paraméterei IP és APN, és az IMEI szám helyes?  Az 

IMEI vonalkódnak meg kell egyeznie a gyártáskor az órába írt 

IMEI-vel!  A vevő szerkesztheti az óra szöveges üzenetét 

(pw,123456,ts#) a telefonon keresztül. (Az órának 

rendelkeznie kell kártyával, és a szöveges üzenetet angol 

beviteli módban kell beírni). Bármilyen probléma felmerülése 

esetén forduljon a helyi disztribútorhoz segítségért! 

4) Két esetben nem lehet regisztrálni az eszközt: 

a. Az eszköz száma nem létezik, vagy már regisztrálva van. 

Kérdezze a disztribútort! 



b. Ha a felhasználó már regisztrálva van, a vevő újra 

regisztrálhat egy másik felhasználóra váltva. 

 

 
 

 


