
Smartwatch HW11 KIDS
Obsluha 

Technické parametry: 
3 dostupné barvy skladem - černá, modrá a růžová - možnost výběru v sekci BARVA
Funkce: Vibrace
Kamera 0,3Mpx
Displej: 1,44" barevný TFT dotykový
Ovládání: dotykový displej, tlačítko SOS
Slot na micro SIM kartu 
Typ lokace: GPS integrovaná, LBS
Rozměry: 40*48*15.1mm
Baterie: 420mAh
Provoz na baterii: 3-5 dny (v pohotovostním režimu), také závisí na zvoleném režimu lokalizace
Nabíjení: USB kabel v balení
Věkové omezení: vhodné pro děti od 3 let do 12 let
Aplikace: SeTracker nebo SeTracker2 (v ČEŠTINĚ)
Operační systém pro aplikaci: iOS 8.0 a vyšší, Android 4.3 a vyšší (Bluetooth 4.0 a vyšší)

Bezpečnostní pokyny 
 Přepracovávání nebo upravování produktu snižuje jeho bezpečnost.
 Veškeré úpravy a opravy na zařízení nebo příslušenství musí být prováděny výrobcem nebo osobami výslovně pověřenými 

výrobcem.
 Nikdy produkt nerozebírejte. Produkt nikdy neopravujte sami! 
 S produktem zacházejte opatrně. Nárazy, údery nebo dokonce pády z malé výšky mohou způsobit poškození produktu. 

 Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
 Baterii nikdy nevystavujte teplotě přesahující 60°C ani nevhazujte ji do ohně, hrozí riziko výbuchu/požáru!
 Baterii nezkratujte.

 Baterii mechanicky nezatěžujte. Zamezte upuštění, úderu, ohnutí, zkroucení nebo rozříznutí baterie.

 Nikdy baterii úplně nevybíjejte, jelikož tak dochází ke snížení její životnosti.
Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu 
ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně 
se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). 
Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete.  



První použití: 
Než hodinky začnete používat je zapotřebí je plně nabít po dobu 4 hodin. Tuto dobu se snažte 
nepřekračovat

Vkládání SIM karty: 
Dle obrázku níže, odejměte kryt SIM karty pomocí křižového šroubováku a do slotu vložte microSIM 
kartu (v některých dodávkách se v balení nachází a jehla pro snazší vkládání). Slot na SIM kartu je 
zapuštěný hlouběji, aby se zamezilo případnému vniknutí tekutiny např. při mytí rukou. Je nutné, aby 
došlo k uzamčení SIM karty, to poznáte tak, že se ozve cvaknutí při jejím zatlačení do slotu.

Upozornění! Pokud jste právě zakoupily novou SIM kartu, vložte ji do mobilního telefonu a smažte z ní veškeré kontakty (i na úplně 
nových SIM kartách operátor ponechává kontakt na sebe) a odblokujte PIN kód. 
SIM karta musí mít aktivní odesílání mobilních dat, bez této služby nebude fungovat zobrazení polohy.
Ovládání:
Tlačítko ZAP podržte dokud se neozve melodie. Displej hodinek je plně dotykový, tahy směrem do leva či do prava 
přepínáte položky menu hodinek. Dotykovým tlačítkem se z jakékoliv části menu dostanete na úvodní obrazovku se 
zobrazením času.
Pokud je v hodinkách vložena SIM karta, lze je ručně vypnout pouze pomocí aplikace, případně pokud nemají 
nastavené žádné SOS telefonní číslo. Dlouhým stiskem tlačítka ZAP vyvolávat SOS hovor na Vámi nastavená telefonní 
čísla. Lze nastavit max. 3 telefonní čísla.

Dotykové tlačítko nacházející se pod displejem slouží, jako tlačítko ZPĚT.

* Pod popsanou ochrannou fólií se nachází
ještě druhá fólie, která brání poškrabání displeje.

Ciferník

Otevře klávesnici pro vytočení telefonního čísla

Otevře seznam kontaktů

Otevře hru s počty

Otevře konverzace - podržením tlačítka "Touch 
to talk" můžete nahrát vzkaz, který se odešle do 
aplikace v mobilním telefonu.

Otevře přední kameru

Otevře pořízené fotorafie

Pokud k sobě přiložíte dvoje stejné hodinky, spřátelí se a děti 
si mohou vzájmně posílat hlasové zprávy. Hodinky mohou být 
takto spojeny pouze s 1 dalšími.

Krokoměr

Zde se zobrazí:
App download: QR kód pro stažení aplikace
Register code: QR kód pro párování hodinek s aplikací 
(pokud se Vám ztratí, ten co je nalepen přímo na hodinkách)
ID-number: ID hodinek



Stažení a instalace aplikace:

Hodinky spolupracují s aplikací SeTracker a SeTracker2 - výběr je na Vašem uvážení. Jednodušší a přehlednější je 
první verze aplikace, proto ji popisujeme níže.
Otevřete aplikaci Google Play nebo AppStore a zadejte do vyhledávání seTracker aplikaci stáhněte a nainstalujte

Dle obrázků vytvořte účet Stiskem tlačítka REGISTROVAT. Vyplňte e-mailovou adresu, opište kód z obrázku a nastavte heslo, 
kterým se chcete přihlašovat (6 - 12 znaků, nejlépe kombinace znaků a číslic).
Při případné reklamaci hodinky buď z aplikace odstraňte, nebo nahlašte přihlašovací údaje! V opačném, případě nebude 
reklamace uznána a hodinky Vám budou zaslány zpět.

Aplikace Vás vždy po čase vyzve k zaplacení verze bez reklam, ale verzi s reklamou NEPOTŘEBUJETE PRO SPRÁVNOU FUNKCI. 
Povolte, že chcete zasílat oznámení. 
Na posledním obrázku: IMEI číslo hodinek nemusíte vyplňovat ručně. Tapněte na ikonu         otevře se foroaparát, na zadní 
straně hodinek se nachází QR kód, který stačí pomocí fotoaparátu načíst.

Hodinky stále ukazují, že jsou offline, co s tím ?
Je to bohužel problém českých operátorů, kteří se nedokážou se zařízením dobře spárovat ihned na
poprvé. Proveďte tento postup a hodinky budou funkční:
Zašlete SMS na telefonní číslo SIM karty, která je v hodinkách v tomto tvaru: pw,123456,factory#
Počkejte cca 30 minut, pokud Vám i tak hodinky budou psát „zařízení offline“ zašlete opět SMS ve tvaru:
pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#
Poté opět počkejte cca 30 minut a zařízení by již mělo fungovat. 
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