GPS hodinky Secutek SWX-EW200S
pro seniory
Návod k obsluze

Kontakty na dodavatele:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
Praha 4 140 00
Tel.: 244 472 125

1

1. Popis zařízení

1 – Tlačítko nahoru / Rodinné číslo 1
2 – Otevírací tlačítko / SOS tlačítko
3 – Tlačítko dolů / Rodinné číslo 2
4 – Tlačítko návrat
.

2. Funkce zařízení
-

GPS + LBS + Wi-Fi
Připomínkovač na braní léků
Měření tepu a krevního tlaku
Polohování
Krokoměr
Senzor hlasu
Hlídání přílišného sezení
Nastavení času bez vyrušování
Hledač ztracených hodinek
Dotyková obrazovka
SOS tísňové volání
Hlídání srdeční činnosti
Měření kroků
Sledování délky a kvality spánku
Oznámení o nízké baterii
GEO-plot
Sledování podle polohy na mapě
Oboustranná konverzace
Nastavení hlasitosti
Dotykový displej
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3. Zapojení zařízení
a) Vyšroubujte šroubky ze zadní strany zařízení
b) Sejměte zadní kryt zařízení a vytáhněte baterii
c) Jemně posuňte slot na SIM kartu, odklopte jej a vložte SIM kartu na čidla
(zařízení je určeno na mikro SIM kartu)
d) Poté přiklopte a zasuňte zpět krytku na SIM kartu
e) Vložte baterii zpět a zavřete zadní kryt
f) Zapněte zařízení podržením tlačítka ON/OFF po dobu cca 3 vteřin

4. Připojení k aplikaci
a) Do svého mobilního zařízení si nainstalujte aplikaci „SeTracker2“ (nebo starší
verzi „SeTracker“), buďto pomocí přiloženého QR kódu (obr.1), nebo ji
naleznete na Google Play (pro Android) či na Apple Store (pro iPhone) dle
výše popsaného názvu.
obr. 1

b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Pokud jste již registrováni,
jen se přihlašte.

3

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

5. Průvodce funkcemi zařízení – hodinky
Při krátkém stisknutí tlačítka 2, nebo tlačítka 3 uvedete hodinky do pohotovostního
režimu (rozsvítí se displej). Jakmile je zařízení v pohotovostním režimu, lze zadávat
příkazy pomocí dotyku prstu (displej je dotykový). Mezi jednotlivými funkcemi se
pohybujete posouváním prstu do stran. Při výběru dané funkce klepnete prstem do
obrazovky.
Při dlouhém stisknutí tlačítka 2 začne vytáčení SOS čísla.
Při zmáčknutí tlačítka 1 vám zařízení řekne, kolik je zrovna hodin.
Tlačítkem 3 otevřete váš seznam čísel.
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a) Rozhraní základní obrazovky

Malé ikonky na rozhraní úvodní obrazovky znamenají
(nahoře v pořadí zleva doprava): GSM signál, zapnuté
zvonění, síť, Wi-Fi polohování, indikátor baterie, (dole
pod tím pak) čas, datum, den v týdnu

b) Rozhraní pro volání

Když se objeví takovéto rozhraní, znamená to, že se
vám někdo snaží dovolat. Hovor můžete přijmout,
nebo odmítnout poklepáním na displej hodinek. Pro
přijetí kliknete na zelenou ikonku, odmítnutí
červenou.

c) Vytočení čísla

Pod touto ikonkou v menu je možné vytočit jakékoliv
libovolné tel. číslo, nebo i to, které je uložené
v seznamu.
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d) Telefonní seznam

Kliknutím na tuto ikonku se dostanete do seznamu
veškerých vašich uložených tel. čísel (v aplikaci).
Tlačítky nahoru (1) a dolů (3) se pak v seznamu
pohybujete. Dané číslo vytočíte klepnutím na
zelenou ikonku s obrázkem telefonu nad kontaktem
v seznamu.

e) Chat
Při zvolení možnosti „chat“ se dostanete do
chatovacího okénka. Přijaté hlasové zprávy si
můžete poslechnout kliknutím na ně. Nové zprávy
vytvoříte tak, že stisknete a podržíte tlačítko „press“
v displeji. Je důležité jej držet stále po dobu
nahrávání příslušné hlasové zprávy. Puštěním
tlačítka „press“ hlasovou zprávu odešlete. Odeslané
zprávy na displeji hodinek ale neuvidíte, ty se
zobrazí pouze příjemci v aplikaci. Hlasová zpráva může mít délku maximálně 15
vteřin. Na displeji hodinek je vidět vždy poslední přijatá hlasová zpráva.

f) Měření krevního tlaku a tepové frekvence
Kliknutím na tuto ikonku proběhne měření tlaku
osoby, která má zrovna hodinky na ruce. Aby měření
bylo korektní, je důležité mít hodinky správně
nasazené. Naměřené údaje se poté zobrazí na
displeji hodinek a rovněž se uloží i do aplikace
v telefonu.
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g) Krokoměr
Krokoměr je v základním nastavení vypnutý (remind
close). Při zvolení možnosti „remind open“ se krokoměr
zapne. V aplikaci (ve verzi SEtracker2) vyberete pod
kolonkou „zdraví“ pak možnost „chůze“, kde si nastavíte
čas, délku kroku (v cm) a váhu. Naměřené hodnoty
kroků pak budou přesnější.

h) Sezení
Tato funkce hlídá, aby uživatel hodinek netrávil příliš
mnoho času neaktivitou. Při otevření ji zapnete
překliknutím možnosti „close“ na „open“. Pod tím pak
klikáním na šipky zvolíte čas (v minutách), po kterém vás
hodinky signálem upozorní, že sedíte příliš dlouho (po
dobu zvoleného času). Interval lze zvolit v rozsahu od 10
do 200 minut, čas lze nastavit vždy po deseti minutách.

i) Hlasitost

V tomto nastavení pomocí tlačítek + a - na displeji
hodinek zvolíte hlasitost zvukových efektů na hodinkách.

j) Informace o zařízení

Zde naleznete QR kód pro stažení aplikace do telefonu;
QR kód, sériové číslo a identifikační číslo zařízení.
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6. Průvodce funkcemi zařízení - aplikace
Jako první u hodinek nastavte správné časové pásmo. Pro ČR je to GMT+1.

Seznam funkcí:
a) SOS – tísňové volání
SOS volání provedete dlouhým stisknutím SOS tlačítka (po dobu zhruba tří
vteřin). Zařízení automaticky vytočí přednastavené telefonní číslo. Pokud nikdo
na hovor neodpoví, vytočí se další přednastavená čísla.
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Všechna přednastavená čísla vytočí zařízení 2x. Čísla pro SOS volání si můžete
přednastavit v mobilní aplikaci.

b) Pracovní režimy

Zařízení disponuje třemi 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) 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. Doba zasílaní upozornění je závislá na pracovním režimu.
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d) Telefonní seznam

Do zařízení můžete uložit pomocí mobilní aplikace až 10 telefonních čísel
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e) SMS upozornění:
1) Slabá baterie – klesne-li kapacita baterie zařízení pod 20 %, zašle zařízení

upozornění do mobilní aplikace
2) SOS zpráva – vyšle-li uživatel SOS hovor, ale příjemce hovor nepřijímá,

zašle mu zařízení SMS zprávu s lokací zařízení

f)

Upozornění v případě pádu
Pokud má někdo nasazené hodinky na ruce a je v aplikaci zapnutý
režim pádu, odešle se SOS varování na číslo, které je napsané
v seznamu SOS tel. čísel. Krom varování v podobě SMS hodinky i

zavolají na první číslo v seznamu SOS tel. čísel. Režim detekce pádu
zapnete v nastavení.
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7. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
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.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma
šíření musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí
výše uvedených údajů.
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