
 

 

Quazar Q-Tracker Disk/Medal 
Személyi GPS nyomkövető és kommunikátor  

Használati útmutató - Figyelmesen olvassa el! 

Kezelőszervek 

Q-TrackerMedal 

 

 

 

 

 

 

Q-TrackerDisk 
 

 
 

Az eszköz egy ingyenesen letölthető (Android és iOS is) applikáció segítségével 
használható okostelefonnal.A Q-Tracker használatához szükség van egy SIM 
kártyára (normál SIM, nem nano). Mielőtt a SIM kártyát a trackerbe helyezzük, 
először tegyük bele egy telefonba és állítsuk be, hogy a SIM ne kérje a 
használatkor a PIN kódot. (Némely SIM kártya esetében engedélyezni kell a 
GPRS használatot is, bár Magyarországon ezt alapesetben minden SIM tudja. 
Ha ennek ellenére az Öné mégsem, akkor a beállításokról egyeztessen a 
mobilszolgáltatójával). 
 

Beüzemelés 
1.1 Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék sérülésmentes és minden tartozéka 

megvan.   

1.2 Tartozékok:női trackerhez: USB – micro USB kábel, használati utasítás, csipesz. 

férfitrackerhez: USB – micro USB kábel, használati utasítás, csavarhúzó, 

karabiner. 

A SIM kártya nem tartozék! 

1.3 SIM kártya behelyezése: A SIM kártyát előzetesen aktiválni kell, amiegy 

telefonkészüléken keresztüllehetséges.  Az aktiválás során be kell állítani, hogy 

a SIM kártya ne kérjen PIN kódot!  Internetes adatforgalmat engedélyező SIM 

kártyára van szükség (GPRS). Kikapcsolt állapotban helyezze be a SIM kártyát! 

GSM hálózat támogatottsága: (GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz) Célszerű a 

csipesszel megfogni a kártyát és a nyílásba belehelyezni, míg egy kis kattanó 

hangot hallunk.  

 

Q-TrackerMedal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q-TrackerDisk 

1.Pattintsa le a hátsó fedelet 2.Fordítsa ki az akkumulátort (óvatosan, hogy el 

ne szakítsa a két tápkábelt) 3.Helyezze be a SIM kártyát 4.Jegyezze fel az 

akkumulátoron lévő azonosító számsort (ID) 5.Pattintsa vissza a hátsó fedeletA 

termék egy szilikon betétgyűrűt tartalmaz azért, hogy a párát kizárja a 

készülékből. Visszapattintáskor ügyeljen arra, hogy a gyűrű megfelelően 

illeszkedjen. 

 

1.4 Be – és kikapcsolás: Nyomja meg a tracker oldalán lévő gombot három 

másodpercig. (Medal-on szürke gomb, Disk-en piros gomb) A tracker ennek 

hatására bekapcsol, hang és a led felvillanása kíséretében. A kikapcsoláshoz 

ugyanezt a gombot kell szintén 3 másodpercig nyomva tartani.  

Ha telefonunkon fut az applikáció, ’ remote shutdown’ funkcióval is 

kikapcsolhatjuk. Első bakapcsolás előtt gonoskodni kell a tracker 

akkumulátorának a feltöléséről.  

Kikapcsolt állapotban az eszköz nem ad jelet.  

1.5 Feltöltés: A készülék oldalán lévő micro USB aljzat fedelének kipattintása után 

csatlakoztassuk a töltő kábel micro USB részét. Az 2.0 USB végét pedig 

csatlakoztassuk számítógépünkbe vagy egy standard telefon töltőhöz, aminek 

kimenete 5V – 500mAh/1AA teljes töltési idő ~ 2-3 óra. Töltés alatt a LED 

folyamatosan  világít. Felöltöttség esetén a fény kialszik. 

1.6  Mobiltelefonjára töltse le és telepítse a „AIBEILE” nevű alkalmazást a Google 

Play rendszerből Androidos készülék, vagy az AppStore-ból az iOS rendszerű 

telefonok esetében. 

 

Ha már letöltöttük a szükséges alkalmazást a következőek a teendők: 

       Ha a tracker bekapcsolt állapotban van, akkor nyissuk meg az applikációt. -

> AIBEILE 

Az applikáció kizárólag ANGOL nyelven fut.Ezt követően a program kéri az ID-t 

(azonosító számsor), mely 

Q-TrackerMedal esetében: az ID a  termék dobozának oldalán található 10 

számjegyű számsorokból áll. 

Fontos: A termék dobozát az 

azon szereplő azonosító 

számsorral együtt őrizze meg! 

A szoftver a lejárati idő után 

díjmentesen frissíthető. 

A frissítést követően a kód 

újbóli megadásával használható tovább a készülék. 

Q-TrackerDisk esetében::az ID a  termék dobozának oldalán található 10 

számjegyű számsorokból áll. 

Ha a termék dobozát elveszítené, akkor az ID számokat a termékben lévő 

akkumulátor hátlapján is megtalálja 

Az ID szám számokból áll (alsó számsor, ID:kezdettel). 

Az Applikáció jelszót is kér,  ami alapesetben 123456. A jelszót az első belépést 

követően változtassa meg. Kiválasztható még itt, hogy éppen mely program 

térképét használjuk. Javasolt: Google Map. Jelentkezzünk be a Login gombot 

érintve. Minden beállításkor meg kell várni, amíg a beállítási igényt a program 

nem konfirmálja, azaz a mentést követően a „has beenconfirmed” válasz a 

képernyőn meg nem jelenik. A kívánt beállítások (pl telefonszám, pozíciós 

jelentés) csak ezt követően élnek. 

 



 

 

Képekkel való illusztráció: 

 

(Az illusztrációkban látható 

képek eltérőek lehetnek, ha 

iOS-en futtatja az 

alkalmazást)Amennyiben 

nem tud bejelentkezni 

kérjük ellenőrizze, hogy a 

SIM kártyát jól helyezte-e 

be. 

 

 

Funkciók és Működés: 

Q-Tracker Medal: Bekapcsolás: 3 másodperig tartsuk benyomva a bekapcsoló 

gombot. A kikapcsolásához szintén 3 másodpercig tartsuk lenyomva a gombot.  

Töltés esetén a kék led folyamatosan világít, miután feltöltött kialszik. 

Szerverhez csatlakozás: lassan villog a led jelzőfény 

Q-Tracker Disk: Bekapcsolás: 3 másodpercig tartsuk lenyomva a gombot. 

Kikapcsolni a Disk modellt csak az applikáció kikapcsolásakor lehetséges 

1. Első lépésként belépve az applikációba a Settings menüt válasszuk ki, majd 

az "About device" almenüben váltsunk szerkesztés módba (jobb felső sarok) 

és kapcsoljuk be a Filter LBS és a Filter Wifi funkciókat, majd szintén a jobb 

felső sarokban lévő mentés ikonra kattintva mentsük el a beállításokat. 

Ezt követően a Settings főmenüben tudunk további beállításokat megadni: 

Admin Number: a trackerben lévő SIM kártya hívószáma +36-os 

formátumban 

Emergency Number: vész esetén elsődlegesen hívandó számok. 

Voice Monitor: ide valamelyik vész esetén hívandó számot adjunk meg 

szintén +36-os formátumban. Ezt az üzemmódot használva tudjuk 

egyoldalúan megfigyelni a tracker környezetét úgy, hogy aktiválja a tracker 

mikrofonját.  

Working mode: 3 különböző működési mód állítható be a telefonra letöltött 

applikáción keresztül.  

A, Gyors pozícionálás (1 perc). Ebben a módban az eszköz egypercenként 

frissíti a pozícióját.  Ebben a módban az akkumulátor fokozott igénybevételnek 

van kitéve. 

B, Standard pozícionálás: 10 percenként frissíti helyzetét.  

C, Energiatakarékos pozícionálás: óránként frissíti pozícióját.  

 

Az eszköznek az első bekapcsolást követően szüksége van a pontos pozíció 

felvételéhez tanulási időre, mely kb 5-15 perc. Erre csak az első bekapcsolást 

követően 1 alkalommal van szükség, amíg igazodik az ország, település 

szerinti speciális körülményekhez, hálózathoz. Érdemes a trackerrel 

elmozdulni a pozíciónkból, mert a pozícióváltoztatás segíti a tanulási 

folyamatot. 

 

EZT KÖVETŐEN HASZNÁLATBA VEHETŐ AZ ESZKÖZ! A TRACKER 

NYOMONKÖVETÉSE NAGYON EGYSZERŰEN ÉS KÖNNYEN AZ APPKIÁCIÓN 

KERESZTÜL ONLINE TÉRKÉPEN ZAJLIK. A TÉRKÉP A WORKING MODE-BAN 

MEGADOTT BEÁLLÍTÁSOK ALAPJÁN FRISSÜL. 

 

Egyéb beállítások: 
 

1. Útvonal archívum (historicalroute) 

Az eszköz 3 hónapig képes tárolni a vele bejárt útvonalat.  

2. Hatókör elhagyás – riasztása (Geo – fence) 

Telefonunkon az applikációban, a Geo –fencefunkcióban be tudjuk állítani azt a 

távolság sugarat, aminek elhagyásakor a telefonunk riaszt.  A korábban 

részletezett Gyors – Standard – Energiatakarékos pozícionálás frissítési 

idejének megfelelően kaphatunk riasztás jelzést. 

3.  Hang figyelés (voice monitoring) 

Válassza ki az applikációban a ’ voice monitoring ’ funkciót, írja be a kért helyre 

a saját telefonszámát.  Várjon egy kicsit, majd visszaigazolás után az eszköz 

küld egy telefonhívást az Ön telefonjára.  A hívás felvétele után hallhatjuk a 

készülék mikrofonja által észlelt hangokat, észleljük, mi történik az eszköz 

környezetében, viszont a mi hangunkat nem sugározza.  

 

 

 

 

4. Az eszköz felhívása  

Telefonunkba mentsük el a készülékben lévő 

SIM kártya számát. Ha a számot felhívjuk, a 

tracker a hívást automata módon felveszi, és 

ugyanúgy kommunikálhatunk vele, mint egy 

rendes telefonnal.  

5. Ne zavarj mód (Donotdisturbmode) 

Az applikáción belül négyféle időintervallum 

állítható be, amelyeken belül a tracker nem 

hívható.  

 

6. SOS hívás az eszközzel: Az applikáción keresztül 

beállított ’ emergencycallnumber ’  - vész esetén hívandó  telefonszám 

rögzítése után ( 2 szám rögzíthető ), a tracker képes arra, hogy a ki/be kapcsoló 

gomb 5 másodpercig történő megnyomásával felhívja telefonunkat. 

Amennyiben nincs válasz, a készülék a másodlagosan megadott számot hívja. 

Ha az sem veszi fel, ismét az elsőt hívja. 2 Kör hívást kezdeményez a készülék. 

A vészhívás mellett vész SOS üzenetet is elküld a beállított telefonszámra. 

Led jelzőfény: 

 

  

Hibák és elhárításuk:  
Az eszköz nem csatlakozik az applikációhoz:  

- Ellenőrizze, hogy a SIM kártya aktiválva van –e 

- Ellenőrizze, hogy az applikáció aktív-e 

Az eszköz megjelenik az applikáción, de offline:  

- SIM kártya nem ad jelet 

- GPRS kapcsolat bontva van, vagy nem tud csatlakozni 

- A SIM kártyán nincs kredit (ha feltöltős)  

Ha a pozícionálás nem pontos:  

Az eszköz kétfajta pozícionálást támogat:GPS pozícionálás - főleg 

szabadtéren; GSM pozícionálás – főleg beltérben, ellenőrizze a beállításokat 

és engedélyezze a Filter WIFI és a Filter LBS opciókat a Settingsmenüben az 

applikációban. 

 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK  
 

1. Ne tegye ki a készüléket hosszabb időre közvetlen napsütésnek, tartsa távol 
hőforrásoktól. 
2. Olyan helyen, ahol hirtelen, vagy szélsőséges hőmérséklet ingadozások fordulnak 
elő, fenn áll a készülék hibás működésének a veszélye. 
3. Durva erőkifejtés, vagy a készülék megütése a készülék rongálódásához vezethet, 
és semmissé teszi a garanciát. 
4. A biztonság érdekében és a rongálódás elkerüléséhez csak a kapott, erre a célra 
szolgáló mini-USB-USB kábelt használja. 
5. A készülék szétbontása, a garancia elvesztését eredményezi. 
 

SZEMÉLYISÉGI JOGOK  

A tracker használatával való visszaélés és a személyiségi jogok megsértése a 

felhasználó felelőssége, minden jogi következmény a felhasználót terheli. 

Senkinek a szabad mozgását nem lehet a személyes beleegyezése nélkül 

nyomon követni illetve rögzíteni. 

 

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TÁROLÁSA 

 A készülék nem igényel karbantartást.  

 A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és 

+45 Celsius fok közözött van. Amennyiben a készülék folyamatosan az 

optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül 

használatba, úgy ez kapacitásvesztést okozhat. 

 Kizárólag fűtött, +5 Celsius fokon, vagy e feletti hőmérsékletű 

raktárhelységben tárolható. A +5 fok alatt tárolt készülékek kapacitása 

károsodhat. 

 Kerülje a 100%-ban történő lemerítést (üres állapotban hónapokig használaton 
kívül), mert ún. mély merültségi állapotot hozhat létre. Ilyen esetben a cella 
tönkremegy. 

 A termék kicsi, lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől 

távoltartandó! 



 

 Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, illetve ne 

tegye olyan helyekre, ahol vízzel érintkezhet. 

 

 Tisztításához csak egy száraz vászontörlőt használjon. Erősebb 

szennyeződéseknél a tisztító törlőt enyhén nedvesítse meg vízzel. Ne 

használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék 

anyagát. Nem szabad nedvességnek bejutnia a készülék belsejébe! Használat 

során a tisztítást mellőzze. 

 Száraz, portól, napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó 

 

GARANCIA  

A GPS tracker rendeltetésszerű használata esetén 1 év garanciát nyújtunk.   

A készülék akkumulátort tartalmaz, ezért élettartamának végeztével (kb. 500 
teljes ciklus) szemétbe dobni nem szabad, az arra kijelölt használt elemgyűjtő 
helyeken kell elhelyezni! 
A nem rendeltetésszerű használatból eredő bárminemű meghibásodásért nem 
vállalunk felelősséget.  
 

PARAMÉTEREK Q-TRACKER MEDAL 
Pontosság: GPS: 2 – 7 m ; WIFI: 15-100 m. 
Méret: 38x38x12 mm  
Akkumulátor kapacitás :   500 mAh/1A,  Leghosszabb készenléti idő:  5 nap 
súly: 22g 
alapanyag: műanyag 
Tartozékok: női trackerhez: USB – micro USB kábel, használati utasítás, csipesz. 

férfitrackerhez: USB – micro USB kábel, használati utasítás, csavarhúzó, 

karabiner. 

Tápforrás: 5V 500mah (2.0 USB kimenet)   

 

PARAMÉTEREK Q-TRACKER DISK 
Pontosság: GPS: 2 – 7 m; WIFI: 15-100 m. 
Méret: 45x45x16 mm  
Akkumulátor kapacitás: 500 mAh/1A,Leghosszabb készenléti idő:5 nap 
súly: 22g 
alapanyag: műanyag 
Tartozékok: Medal trackerhez: USB – micro USB kábel, használati utasítás, 

csipesz. 

Disk trackerhez: USB – micro USB kábel, használati utasítás, csavarhúzó, 

karabiner. 

Tápforrás: 5V 500mah (2.0 USB kimenet)   

 

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság:  

A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez 
a termékhez nem szükséges garancia jegy, elegendő a 
termék vásárlásakor kapott számla 
bemutatása.Garanciális meghibásodás esetén kérjük, 
keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő 
viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás 
fejlécében található ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális 
javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla 
bemutatásával lehetséges! 
 
 

 

 

 

 

 

 


