
Detské hodinky Q529

Užívateľská príručka



Obsah balenia
Hodinky 1x  /  USB kábel 1x  /  Manuál 1x

Špecifikácie
Meno: GSM Wirelles Data Terminal
Model: G900A
Nabíjanie: 4.2V
Prijateľná teplota: 0°C – 40°C

NÁVOD NA OBSLUHU

1. Voľ ba SIM karty
- Karta SIM musí podporovať 2G sieť a identifikáciu volajúceho.
- Veľkosť SIM karty – Micro

2. Vkladanie SIM karty
- Hodinky musia byť vypnuté - otvorte gumený kryt, vložte kartu do vnútra čipom  
 nahor.
- Po vložení sa hodinky reštartujú, počkajte na signál a pokračujte v nastavovaní 
 ďalšími krokmi.

Verzia so SIM pod batériou
Otvorte zadný plastový kryt, pod batériou sa nachádza slot na SIM kartu, vložte SIM.

3. Stiahnutie aplikácie
- Naskenujte QR kód alebo aplikáciu vyhľadajte pod názvom „SeTracker“.

4. Registrácia
- Po ukončenej inštalácii sa zaregistrujte: 
- Registračný kód: identifikačné číslo alebo registračný kód, nie však IMEI číslo
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- Účet: monitorovacie telefónne číslo
- Heslo: obsahuje 6 čísel
- Natavenia jazyka: Zvoľte lokalizáciu

5. Prihlásenie
- Po registrácií sa prihláste.
- Vložte váš účet a heslo.
- Opäť nastavte jazyk

6. Nastavenie
- V nastaveniach kliknite na zoznam čísel a uložte čísla, ktoré potrebujete. 
- Natavte SOS číslo (mama/otec/sestra...)
- Iba uložené kontakty môžu volať na hodinky a povoliť návrhy o priateľstvo dieťaťa.
- Môžete uložiť čísla v aplikácií, hovory z hodiniek sú možné len na uložené čísla.
- Nezabudnite uložiť.

7. Kamera
- Prihláste sa a vyhľadajte kameru. Môžete vytvárať fotky. Kliknite na fotku pre jej  
zväčšenie alebo otočenie o 90 stupňov.

8. Telefonovanie
A) – telefonovanie z hodiniek: 
1. Nájdite obrazovku so zoznamom kontaktov, zobrazia sa vám kontakty uložené pre-
dom v aplikácií. Vyberte číslo a vytočte.  
2. Dlhé podržanie tlačidla „telefón“ vytočí 3 SOS kontakty jeden po druhom, až kým spo-
jenie s jedným z nich nebude úspešné. 
3. Krátke stlačenie toho istého tlačidla ukončí hovor. 
B) – telefonovanie na hodinky mobilným telefónom: 
Vytočte číslo hodiniek, pre zodvihnutie hovoru je potrebné stlačiť tlačidlo 1 alebo 3. 
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9. Svetlo
Dva spôsoby zapnutia svetla:
1. Krátke 2x po sebe nasledujúce stlačenie tlačidla 1, jedno stlačenie svetlo vypne.
2. Na obrazovke svetla možnosť vypnúť/zapnúť.

10. Lokalizácia 
- Zapnite hodinky a uistite sa, že máte dobrý signál.
- Otvorte mapy v aplikácií, kliknite na polohu a ukáže sa vám aktuálna poloha dieťaťa.
- Upozornenie: pokiaľ sa dieťa nachádza v interiéri, presná poloha môže byť skreslená  
 kvôli využívaniu inej lokalizačnej siete.

OTÁZKY A ODPOVEDE
1.	 Čo	ak	vložím	SIM	kartu	a	nenabehne	signál
- 1. skontrolujte správnosť vloženia karty a podporu 2G siete.
- 2. Vypnite hodinky, vyberte a znovu vložte kartu, znovu zapnite.

2.	 Keď	uložíte	čísla	a	zariadenie	indikuje	neschopnosť	pripojenia	k	sieti
- 1. Pokiaľ nemáte signál po vložení karty do zariadenia, skúste vytočiť číslo hodiniek,  
 či zariadenie neodpovedá.
- 2. Skontrolujte či sú hodinky zapnuté (pred použitím aplikácie, hodinky musia byť  
 zapnuté).
- 3. Uistite sa, či v SIM karte nie je žiadna chyba. Podporuje hovory, máte zaplatené  
 služby...

3.	 Keď	voláte	na	hodinky	a	oznámi	vám,	že	na	čísle	prebieha	iný	hovor,	
	 hovor	opakujte	neskôr.
- Skontrolujte uložené čísla v aplikácií. 
- Nastavenia „Nerušiť“ módu na hodinkách cez aplikáciu. Musí byť vypnutý.
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4.	 Čas	sa	nenastavil	automaticky
- Po spárovaní sa čas nastaví automaticky do niekoľkých minút. Ak sa tak nestane,  
 reštartujte hodinky.

5.	 Lokalizačné	služby	nefungujú
- Vyjdite do exteriéru a skúste znovu.
- Pokiaľ sa hodinky nachádzajú v „Spánkovom režime“, aktualizácia týchto údajov je  
 vypnutá. Znovu načítajte polohu a zatraste hodinkami pre ich zobudenie.

6.	 Zariadenie	sa	nenabíja	ani	nedá	reštartovať
- 1. skúste pripojiť iný USB kábel, ak originál je zničený.
- 2. Podržte tlačidlo zapnutia po dobu aspoň 50 sekúnd, zvonu pripojte nabíjačku.  
 Hodinky indikujú nabíjanie po 1 minúte, následne ich môžete reštartovať.
- 3. Ak zariadenie stále nepracuje, hodinky potrebujú čas na obnovenie. Nechajte ich  
 vypnuté po dobu 2 dní, nabite a následne by mali fungovať.

7.	 Žiadny	zvuk	v	hodinkách	ani	v	telefóne
- Skontrolujte hlasitosť počas hovoru. Ak je hlasitosť nastavená naplno a zvuk stále  
 nejde, mikrofón bude pravdepodobne poškodený.

8.	 Hodinky	neprijímajú	žiadne	hovory
- Skontrolujte u operátora funkciu indikácie telefónnych čísel. 

9.	 Počas	hovoru	ukazujú	chybu	pripojenia
- Skontrolujte GSM signál na obrazovke. Ak je všetko v poriadku mohla SIM karta 
 stratiť signál, vložte ju opätovne.
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