
Instrucțiuni KidsSmartWatch

1. Introduceți cartela SIM

Înainte de utilizare, introduceți mai întâi cartela nano SIM. Ceasul smart trebuie oprit înainte de a
introduce cartela SIM. Cu șurubelnița atașată, deșurubați slotul pentru a introduce cartela SIM.

Cartela SIM vă permite conectarea și, în consecință, operarea ceasului smart și efectuarea apelurilor.

2. Înregistrarea și conectarea ceasului cu sistemul Android și IOS

Descărcați aplicația SeTracker pe smartphone și înregistrați-vă cu un nume de utilizator și o parolă.
Atenție: Părinți, vă rugăm să vă înregistrați cu datele dumneavoastră.

Când ați terminat înregistrarea, reveniți la ecranul de start al aplicației. Mai întâi faceți click pe
„Scanați sau introduceți codul de înregistrare”.

Există 2 moduri de a obține codul de înregistrare al ceasului smart:

• Metoda 1: Codul este imprimat pe partea din spate a ceasului.

• Metoda 2: Dacă este instalată o cartelă SIM, țineți apăsat butonul de pornire și porniți ceasul. Alegeți
ecranul de pornire. Când apare semnalul pe ceas (puteți observa acest lucru prin lumina în formă de
săgeată din colțul de sus), deplasați-vă la stânga până când vedeți „Meniu Informații dispozitiv”.
Obțineți codul făcând click pe „Cod de înregistrare”. Dacă codul nu apare, verificați dacă ceasul are
semnal.

3. Managementul unor funcţii

Când cartela SIM este introdusă și ceasul smart este conectat la telefon, puteți începe să îl
utilizați. Puteți gestiona setările de pe ceasul smart și din aplicația SeTracker, pe care ați
descărcat-o pe propriul smartphone.

Setarea unor functii:

3.1. Înregistrarea sunetului

Puteți înregistra audio și trimite pe ceasul smart prin intermediul aplicației. În aplicație,
selectați „Pornire înregistrare vocală” și aplicația înregistrează sunete de 15 secunde. Îl poți
rula pe ceas apăsând butonul de pornire.

3.2. Monitorizarea locațiilor

În aplicație selectați opțiunea „Localizați” și în câteva minute veți afla locația.



3.3. Redarea sunetului

Cu ajutorul aplicației puteți reda sunetul din jurul ceasului smart. Introduceți numărul de
telefon în aplicație. Sunetul de fundal din jurul ceasului smart va putea fi ascultat doar pe
telefonul smart și nu invers.

3.4. Agenda telefonică

Puteți introduce 10 numere în agenda telefonică. Un copil poate apela aceste 10 numere de pe
ceasul smart și de asemenea poate primi apeluri de la aceste numere.

3.5. Setarea zonei sigure

Configurați o zonă sigură pentru deplasarea copilului dumneavoastră. Când se află în afara
acestei zone, veți primi SMS cu un avertisment.

3.6. Numerele de urgență (SOS)

Introduceți 10 numere în agnda telefonului a ceasului smart, iar pentru apelarea SOS puteți
alege 3 numere. Țineți apăsat butonul SOS timp de 3 secunde. Ceasul va începe să apeleze
aceste 3 numere în succesiune până când cineva răspunde.

4. Rezolvarea problemelor

Dacă există probleme cu conectarea ceasului smart și a telefonului, verificați următoarele:

• Verificați cartela SIM dacă este validă și funcțională.

• Verificaţi dacă aţi introdus corect cartela SIM în slot.

• Verificați dacă numărul de identificare de pe ceas se potrivește cu numărul de pe telefonul
smartphone.


