
Představení přístroje 
Přístroj využívá signálu GSM/GPRS sítí a GPS satelitů. Zařízení umožňuje sledování a lokalizaci 
objektů s určením přesné polohy pomocí GPS a následném zaslání informací a přesných souřadnic 
pomocí GPRS do počítače/mobilní aplikace. Pro provoz hodinek je nutná datová SIM karta, 
maximální měsíční spotřeba dat je 25MB. 
 
Využití 
- Sledování a ochrana dětí 
- Sledování a ochrana seniorů 
- Vhodné i pro odposlech apod. 
Obsah balení - Hodinky - USB kabel - Uživatelský manuál 
 
Použití 
Instalace SIM karty Ujistěte se, že nemáte aktivováno přesměrování hovorů, máte zapnuto 
zobrazování hovorů na displeji a vypnutou funkci zadávání kódu PIN. Karta musí mít povoleno 
odesílání dat, např. předplacená karta s vyčerpaným kreditem nebude v přístroji fungovat. Před 
použitím hodinky nabijte pomocí USB kabelu, který lze připojit k počítači, nebo USB adaptéru. 
Doba nabíjení hodinek je asi 2-3 hodiny. Kartu ve velikosti Nano vložte do příslušného slotu 
hodinek pod krytkou, zkosenou stranou dopředu a chipem nahoru směrem k displayi. Podržte 
tlačítko Power cca na 5 vteřin, hodinky se zapnou a objeví se uvítací obrazovka. Ihned po-té začne 
zařízení vyhledávat GSM/GPS signál, což trvá přibližně 3 min. 
  
Postup pro instalaci, zprovoznění hodinek 
 
1. Vložte NANO SIM kartu. Karta musí mít aktivovaná data a být schopna fungovat na síti minimálně 4G.  

2. Držte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nepřehraje úvodní melodie. Po zapnutí se spustí display. Po 
nastavení čísla na primární chůvu nelze hodinky manuálně vypnout; to může provést pouze chůva přes 
aplikaci v telefonu.  

4. Stáhněte aplikaci do telefonu (naskenujte QR kód z obalu hodinek a nebo pomocí QR kódu v menu 
hodinek), aplikaci SeTracker2 naistalujte a vytvořte v ní účet. Aplikace Vás vždy po čase vyzve k zaplacení 
verze bez reklam, ale verzi s reklamou NEPOTŘEBUJETE PRO SPRÁVNOU FUNKCI. Povolte, že chcete 
zasílat oznámení. Níže máte obrázky jak postupovat v registraci: 

   
Po správné registraci Vás aplikace vyzve k naskenování QR kódu na hodinkách, na zadní straně hodinek je 
QR kód. Poté vyberte Vaší roli vůči hodinkám a potvrďte OK. 



5. Nabíjení: Vložte hodinky do speciální krabičky na nabíjení (vložit a zacvaknout). Druhou stranu 
konektoru vložte do počítače, nebo do nabíječky.  

6. Tísňové volání: Stiskněte tlačítko 1, 2, nebo SOS – telefonní čísla na tato tlačítka nastavíte ve stažené 
aplikaci.  

7. Hodinky mohou vytáčet libovolná čísla. 
 
Vlastnosti hodinek  
1. GPS + LBS určování polohy hodinek  

2. SOS funkce, vytáčení a přijímání hovorů pouze ze zvolených čísel.  

3. GEO fence – nastavení okruhu od určitého bodu, ve kterém se smí nositel hodinek pohybovat. O 
překročení bude chůva informována prostřednictvím aplikace v telefonu.  

4. Anti-drop alarm – Upozornění proti ztrátě hodinek, nebo jejich záměrnému odložení.  

5. Upozornění na slabou baterii  

6. Sledování polohy hodinek v reálném čase  

7. Telefonování  
 
Pokud je pásek hodinek rozepnutý poté, co byly hodinky nošeny po alespoň tři minuty, dostane chůva 
upozornění v aplikaci na telefonu o tom, že hodinky byly sundány z ruky. Funkci lze vypnout v aplikaci.  
Nastavení hovorů:  
Napište své telefonní číslo do dialogového okna, stiskněte OK a hodinky ihned po přijetí tohoto příkazu 
vytočí Vaše telefonní číslo a spojí Vás s hodinkami. 


