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Obsah balení a specifikace položek 

Obsah balení: 

Hodinky x1 
USB kabel x1 
Návod k použití x 1 
 
Specifikace 

Název: GSM Wireless Kids Smartwatch (GSM Bezdrátové Smarthodinky pro děti) 
Model: G900A 
Pracovní teplota: 0ºC-40ºC 

Návod k použití 

1. SIM KARTA 

1): Hodinky akceptují pouze Micro SIM kartu s připojením k 2G síti. Pokud je vaše SIM 
karta nastavena na 3G, 4G nebo 5G síť, nejprve musíte v telefonu manuálně přepnout signál 
na 2G. Následně můžete do hodinek vložit SIM kartu. 

2): SIM karta musí mít aktivní ID volajícího a přístup na internet. 

  

 



2. Vložení SIM karty 
2.1 Model se SIM kartou pod baterií. Ujistěte se, že jsou hodinky vypnuty! 

1): Způsob vkládání: otevřete zadní kryt, opatrně nadzvedněte baterii zdola. Otevřete kovový 
držák SIM karty (posunutím doprava jej otevřete, doleva uzamknete - až po vložení SIM 
karty). 
2): Po úspěšném vložení karty zapněte hodinky, počkejte na signál a pokračujte podle 
následujícího kroku. 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 Model se SIM kartou vloženou zboku. Ujistěte se, že jsou hodinky vypnuty! 
1): Způsob vložení: otevřete gumový kryt, vložte kartu do slotu čipem nahoru. 
Věnujte pozornost umístění výřezu karty SIM v závislosti na zakoupeném modelu! 

 

 
               Modrý a Růžový model.                   Zelený, Fialový and Červený model 

 

 

2): Po úspěšném vložení karty hodinky zapněte, počkejte na signál a pokračujte podle 
následujícího kroku. 

 

 



3. Stáhněte si aplikaci 

1): Otevřete fotoaparát telefonu a naskenujte QR kód níže, 

https://www.myaqsh.com/setracker.html 

 

  

 

 

 

 

 

2) Nebo vyhledejte název aplikace: SeTracker  z obchodu Apple store nebo Google Play, 
stáhněte si ji a nainstalujte. 

 

4. Zaregistrujte se  

1): Po dokončení instalace začněte s registrací vašeho osobního účtu:  

• Registrační kód: ID číslo nebo registrační kód, 
nikoli číslo IMEI  

• Účet: Vaše monitorovací telefonní číslo Alias 
uživatele: jméno dítěte  

• Heslo: nastavte heslo v podobě šesti čísel 
(nezapomeňte je)  

• Vyberte jazyk aplikace: Vyberte svou polohu 
(HK, Evropa a Afrika, Asie a Oceánie, Severní 
Amerika a Jižní Amerika) 

 

 

! Pokud na zadní straně zařízení není uveden žádný registrační kód, najdete jej v nabídce 
hodinek. Kód se zobrazí, jakmile vložíte platnou SIM kartu s připojením na internet. 

 

5. Přihlaste se 

• Po registraci se pokuste přihlásit.  
• Zadejte váš účet a heslo  



• Výběr jazyka aplikace: Vyberte si vaši polohu (Evropa a Afrika, Asie a Oceánie, 
Severní Amerika a Jižní Amerika 

 

6. Nastavení  

1): Přihlaste se a najděte nastavení, klepněte na telefonní seznam nebo kontakty a uložte si 
čísla, která potřebujete. Totéž platí pro ostatní funkce.  

• Nastavte si číslo SOS (máma/táta /...)  

• Jen čísla, uložená v telefonním seznamu nebo kontaktech, mají povolení volat na 
hodinky, doporučujeme přidat i přátele vašich dětí.  

• Měli byste uložit čísla do aplikace, hodinky pak mohou tato čísla následně kontaktovat.  

• Nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit. 

 

7. Vzdálená kamera 

Přihlaste se a najděte R_Camera, klikněte pro fotografování, obnovovací frekvence je 30 
sekund. Klepnutím na fotografie je přiblížíte nebo otočíte o 90 stupňů, můžete také 
zkontrolovat datum fotografie. 

 

8. Volání 

A:  Chcete-li pomocí hodinek zavolat na telefon: 
1) Na obrazovce najděte telefonní seznam. Zobrazuje čísla, která jste si dříve uložili v 
aplikaci telefonu. 
2) Dlouhým stisknutím tlačítka 2 na několik sekund zavoláte postupně na 3 SOS čísla, pokud 
první nebo další neodpovídá a případně zavolá tato čísla i podruhé. 
3) Krátkým stisknutím tlačítka 2 hovor zrušíte. B: Chcete-li zavolat pomocí telefonu na 
hodinky: stačí vytočit číslo hodinek, když hodinky akceptují hovor, stisknutím tlačítka 1 nebo 
3 hovor přijměte a stisknutím tlačítka 2 hovor zrušte. 

 

 

  

9. Baterka (pro modely, které mají baterku) 



Dva způsoby zapnutí baterky: 
1. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko 1, zapněte baterku. Krátce stiskněte tlačítko 1, baterku 
vypnete. 
2. Na obrazovce najděte ikonu baterky, klepněte na ni a vstupte do režimu baterky, můžete si 
vybrat možnost Zap nebo Vyp. 

 

10. Umístění (lokalita)  

1): Ujistěte se, že hodinky mají nainstalovanou SIM kartu a přijímají signál. 
2): Otevřete aplikaci pro mapu v telefonu, klikněte na lokalitu a následně se vám zobrazí 
poloha vašeho dítěte v reálném čase. 

* Poznámka: Pokud jsou hodinky v interiéru, obvykle se lokalizují pomocí LBS a nezbytná je 
i odchylka, což závisí na vzdálenosti mezi hodinkami a stanicí základny a také na prostředí. 
Pokud jste v exteriéru, automaticky se přepne na GPS, rozsah odchylky se také zmenší, ale 
během pohybu hodinek bude stále nestabilní, což je normální funkce. 

Často kladené dotazy 

SIM karta 
1: Má GSM síť  
2: Má aktivní 2G internet 
3: Zobrazuje číslo volajícího  

1. I když jste vložili SIM kartu, hodinky stále nemají žádný signál  
1): Zkontrolujte typ a velikost karty, zda je správná a také zkontrolujte, zda má karta 
2G síť.  
2): Zkontrolujte kartu, zda je vložena správně. Nejprve vypněte hodinky, poté vložte 
kartu a následně restartujte.  

2. Neexistuje připojení na internet 
3. 1): Hodinky akceptují pouze Micro SIM kartu s připojením k 2G síti. Pokud je vaše 

SIM karta nastavena na 3G, 4G nebo 5G síť, nejprve musíte v telefonu manuálně 
přepnout signál na 2G. Následně můžete do hodinek vložit SIM kartu. 
 

4. Po uložení čísel se vám zobrazí, že zařízení se nemůže připojit k síti.  
1): Zkontrolujte, zda se vám po vložení karty zobrazí signál, zda mohou hodinky 
zvonit i při přijímání telefonického hovoru.  
2): Zkontrolujte, zda jsou hodinky zapnuty nebo ne. (před použitím aplikace musí být 
hodinky zapnuty)  
3): Ujistěte se, že SIM karta obsahuje datový balíček a také, že jste zaplatili účet za 
telefon, jakož i to, zda SIM karta je k dispozici pro volání.  
4): Zkontrolujte, zda se ID hodinek shoduje s ID na štítcích nebo ne. 
5): Pokud vám propojení stále nefunguje, pošlete PW,123456, ts# na číslo, vložené do 
hodinek, následně váš telefon obdrží zprávu z vašich hodinek, pošlete zprávu a zadní 
kryt hodinek místnímu prodejci, který bude tento problém řešit co nejdříve. 
 

5. Když zavoláte hodinky, zobrazí se vám, že číslo, které jste vytočili, je obsazeno, 
zkuste to znovu později.  



1): Zkontrolujte, zda existuje po vložení karty nějaký signál.  
2): Zkontrolujte, zda máte uložena telefonní čísla ve vaší aplikaci. 
3): Zkontrolujte, zda jste v aplikaci omylem nezapnuli funkci NERUŠIT a nastavili 
čas, pokud ano, přepněte funkci do polohy VYPNUTO.  

6. Čas se neaktualizuje automaticky.  
Když se vám podaří vložit kartu (musí mít data), hodinky automaticky aktualizují čas, 
což může trvat i několik minut. Pokud se tak nestane, pošlete PW,123456, NTP 
servers,121.4 3.19.219,8089# přes telefon do hodinek. Když telefon obdrží odpověď, 
hodinky restartujte.  

7. Funkce určení lokality nefunguje.  
1): Jděte ven do exteriéru a zkuste to znovu.  
2): Když hodinky přejdou do REŽIMU SPÁNKU, přepnou se do REŽIMU ŠETŘENÍ 
ENERGIE, což znamená, že funkce nahrávání dat je VYPNUTA, v tomto režimu 
můžete obnovit polohu či lokalitu a potřesením hodinkami je probudíte. 

8. Hodinky se nenabíjejí, ani nezapínají  
Baterie přejde do režimu vlastní ochrany, postupujte podle následujících kroků:. 
1): Vyzkoušejte jiný USB kabel, abyste zjistili, zda původní kabel není poškozen. 
2): Stiskněte tlačítko POWER na 50 sekund, poté nabijte, po 1 minutě bude na 
hodinkách indikovat nabíjení, můžete hodinky restartovat. 
3): Pokud stále nefungují, dejte hodinkám čas na zotavení, po dvou dnech se jim mine 
nabití a následně je nabijte, měly by fungovat správně. 

9. Žádná hlasová funkce na hodinkách nebo telefonu.  
Během hovoru zkontrolujte hlasitost + –. Pokud se hodinky přepnou na max. a stále 
neslyšíte žádný zvuk, reproduktor může být poškozen, je třeba jej opravit. 

10. Hodinky přijímají každý hovor. 
Požádejte svého místního operátora o funkci zobrazení ID volajícího. 

11. Když hodinky používáte k volání, indikují, že se nelze připojit 
Zkontrolujte signál GSM, zobrazí se na obrazovce. Pokud se tak nestane, možná se 
vaše SIM karta uvolnila, zkuste ji znovu vložit a načíst. 

 

 

 

 


