
HASZNÁLATI  
ÚTMUTATÓ MYKI SPOT

BEÜZEMELÉS

SOS GOMB

A PIN kód kérését kapcsold ki a SIM kártyán 
 beüzemelés előtt! Ehhez helyezd a SIM kártyát 
 egy telefonkészülékbe, és úgy végezd el  
a módosítást! 

A mellékelt csavarhúzóval  szedd ki  
a fedél csavarjait!

Helyezd be a MicroSIM kártyát 
az itt látható ábra alapján!

Tedd vissza a fedelet, majd illeszd be 
újra a csavarokat!

A MyKi Spot bekapcsolásához nyomd meg hosszan az 
SOS  gombot! A művelet sikerét dallam és rezgés is jelzi.

Az SOS gomb körüli LED az alábbi 
állapotokat jelzi rövid megnyomásra:

A MyKi Spot be van kapcsolva, 
 de nincs hálózati kapcsolat.

A MyKi Spot be van kapcsolva, 
 és működőképes.

Ha villog, a MyKi Spot tölt.  
Ha világít, a készülék feltöltött.

A MyKi Spot akkumulátorszintje 
alacsony.
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Töltsd le a MyKi Spot alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból!1.
Hozz létre egy fiókot a kért adatok megadásával!2.
Add meg a MyKi Spot eszköz azonosítóját (a dobozon lévő ID  vagy IMEI szám 
beolvasásával),nevezd el az eszközt,  majd írd be a készülékhez tartozó telefonszámot!

A mellékelt mágneses töltőkábel  arany érintkezős 
végét csatlakoztasd  az eszköz hátuljához az ábra 
alapján!  A folyamatos töltés érdekében ügyelj  rá, 
hogy a töltő ne mozduljon el  a csatlakozóról!

3.

A nyomkövetési opciók közül válaszd ki az SOS gomb módot!4.

ÍGY REGISZTRÁLHATOD  
AZ OKOSÓRÁT

SOS GOMB BEÁLLÍTÁSA

A MYKI SPOT TÖLTÉSE

Lépj a Beállítások 
 Tracker beállításai 
 SOS és Engedélyezett  

számlista menüponthoz!

ADD MEG, MELY SZÁMOK 
 HÍVHATJÁK A MYKI SPOTOT!

Amennyiben az SOS Központ 
kiegészítő  szolgáltatását igénybe 
vetted, akkor az egyik  helyre az 
SOS Központ számát írd be!

Állítsd be azt a 3 db SOS hívószámot, 
amelyeket  a MyKi Spot automatikusan 
tárcsázhat az SOS gomb  megnyomása 
után! Ügyelj arra, hogy a 3 db SOS 
 hívószámon a hangposta ne legyen 
aktiválva,  különben az eszköz 
automatikus körbehívása  a hangposta 
működésbe lépése után kikapcsol.

Amennyiben az SOS Központ 
kiegészítő  szolgáltatását igénybe 
vetted, akkor az egyik  helyre az SOS 
Központ számát írd be!
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