Dětské GPS hodinky
(SeTracker)
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele:
SHX Trading s.r.o.
Týmlova 8, Praha 4, 140 00
Tel: 244 472 125
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1. Zobrazení přístroje

1 – aktivní GPS

Typ A

2 – aktivní mobilní síť

Typ B

3 – stav baterie

Typ C

2. Začátek – vložení SIM
Do zařízení vložte SIM kartu s vypnutým PIN a aktivními daty. Dle jednotlivých variant
hodinek se tento bod drobně liší.
• A - Bílé hodinky mají slot pod šroubovacím krytem – ten se dá vyšroubovat
pomocí přiloženého plastového příslušenství nebo mince.
• B - Modré mají slot schovaný pod pryžovou krytkou na straně hodinek.
• C - Růžové hodinky mají slot pod zadním krytem (nutné vyšroubovat 4 malé
šroubky).
•

Hodinky poté nabijte pomocí přiloženého příslušenství.
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UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při
špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit
kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

3. Připojení k aplikaci
a) Do mobilního telefonu si stáhněte pomocí aplikaci App Store nebo Google
play zdarma aplikaci „SeTracker2“. Popř. naskenujte přiložený QR kód.

b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Registrační ID/QR kód
naleznete na spodní straně zařízení,

c) Nyní můžete provádět veškeré nastavení a sledovat GPS lokaci daného
zařízení.

1. Průvodce funkcí
a) SOS – tísňové volání: SOS volání provedete dlouhým stisknutím SOS tlačítka.
Zařízení automaticky vytočí přednastavené telefonní číslo, pokud nikdo na hovor
neodpoví, vytočí zařízení další přednastavené čísla. Všechna přednastavená čísla
vytočí zařízení 2x. Čísla pro SOS volání si můžete přednastavit v mobilní aplikaci,
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b) Pracovní režim: zařízení disponuje 3 pracovními režimy:
1) Sledovací režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1
minutu,
2) Normální režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každých 10
minut,
3) Úsporný režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1
hodinu.

c) Monitorování: otevřete v mobilní aplikaci monitorování a zadejte číslo mobilního
telefonu, po potvrzení bude telefonní číslo automaticky přijato. Po vytočení
telefonního čísla uslyšíte hlasy/zvuky kolem zařízení – uživatel zařízení vás
neslyší,
d) GEO – Plot: v mobilní aplikaci si můžete nastavit tzv. plot. Po zadání zeměpisné
šířky a délky si nastavíte v mapě oblast, ve které se může zařízení pohybovat.
Jakmile se zařízení ocitne mimo vyhrazenou oblast, obdržíte upozornění do
mobilní aplikace,
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TIP: Doba zasílaní upozornění je závislé na pracovním režimu.
a) Telefonní seznam: do zařízení můžete uložit pomocí mobilní aplikace až 10
telefonních čísel,

b) SMS upozornění:
• Slabá baterie: klesne-li kapacita baterie zařízení pod 20%, zašle zařízení
upozornění do mobilní aplikace,
• SOS zpráva: vyšle-li uživatel SOS hovor, ale příjemce hovor nepřijímá, zašle
mu zařízení SMS zprávu s lokací zařízení.
• Sundání hodinek: sundá-li si uživatel hodinky, zašle zařízení upozornění
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4. Ovládání jednotlivých hodinek
TYP 1

• SIM karta se vkládá do slotu pod zadním krytem hodinek. Kryt je nutné nejdříve
pootočit (mincí nebo přiloženým plastovým dílkem)
• Nabíjí se speciální magnetickou nabíječkou (konektor je na zadní straně
hodinek)
• Popis jednotlivých tlačítek:
o Pravé spodní - červené tlačítko - dlouhým stiskem se zavolá na SOS číslo
o Pravé horní - slouží jako tlačítko pro ukončení hovoru a zpět (např. zpět ze
seznamu kontaktů na úvodní obrazovku). Dlouhým podržením se spustí
nahrávaní vzkazu do CHATu, který si je poté možné přehrát v mobilní aplikaci.
o Levé spodní tlačítko slouží pro vstup do tel. seznamu. Dlouhým podržením poté
vybrané číslo vytočíme. Pohyb mezi tel. čísly je možný pomocí levých tlačítek.
o Levé horní - krátkým stiskem se přepíná mezi zobrazením času a data

TYP 2

SHX trading s.r.o

Stránka 6

•
•
•
o

SIM karta se vkládá do slotu na levé straně (pod krytkou).
Pod krytkou se nachází také konektor na napájení (micro USB nabíječka).
Popis jednotlivých tlačítek:
Pravé spodní – krátkým stisknutím se dostanete do tel. seznamu. V tom se
můžete pohybovat horním a spodním tlačítkem. Dlouhým stiskem spodního
tlačítka v tel. seznamu vytočíte vybrané číslo. Pokud toto tlačítko stisknete
dlouze při úvodní obrazovce, začne se nahrávat vzkaz do CHATu. Tlačítko
držte, dokud chcete nahrávat. Po puštění tlačítka se nahraný vzkaz odešle do
mobilní aplikace.
o Pravé prostřední – slouží pro zapnutí přístroje, jako možnost zpět a pro
položení hovoru.
o Pravé horní – při dlouhém stisku vytočí SOS číslo.
TYP 3

• SIM se vkládá pod zadní kryt, který je nutné odšroubovat (malým křížovým
šroubovákem – drží ho 4 šroubky).
• Nabíjí se klasickým micro USB kabelem. Konektor se nachází na straně
hodinek (pod krytkou).
• Popis jednotlivých tlačítek:
o Pravé spodní – krátkým stiskem se vstoupí do seznamu kontaktů. Následným
dlouhým stiskem se číslo vytočí. Pohyb mezi čísli je možný pravým horním a
spodním tlačítkem.
o Pravé prostřední – slouží k zapnutí přístroje. Dlouhým stisknutím se začne
nahrávat vzkaz do CHATu. Po puštění tlačítka se vzkaz odešle do aplikace.
Tlačítko také slouží jako volba „zpět“. Pomocí tohoto tlačítka se tedy dostanete
např. ze seznamu kontaktů na úvodní obrazovku s časem.
o Pravé horní – dlouhým stiskem se vytočí SOS číslo.
o Levé dolní tlačítko je SOS tlačítkem. Podržením se vytočí nastavené SOS číslo.
o Vlevo nahoře naleznete konektor pro nabíjení.
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5. Specifikace

6. FAQ – často kladené dotazy

• Nezobrazuje se mi poloha
-

při prvotní aktivaci se ujistěte, že lokátor má přímý výhled na nebe

-

zkontrolujte, zda na SIM kartě není nastavený PIN kod, pokud ano,
deaktivujte jej v telefonu.

-

zkontrolujte objem dat na SIM kartě
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7. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie
Sledování osob a vozidel.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese
žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné
rozmnožování podléhá schválení touto společností.
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