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Articole introduse în pachet și specificații 

Articole introduse în pachet: 

Ceas x1 
Cablu USB x1 
Instrucțiuni x 1 

Specificații 

Nume: GSM Wireless Kids Smartwatch 
Model: G900A 
Temperatura de lucru: 0ºC-40ºC 

Manual de utilizare 

1. CARD SIM 

1): Ceasul acceptă numai cardul Micro SIM cu conexiune la rețea 2G. Dacă cartela SIM este 
comutată la rețeaua 3G, 4G sau 5G, mai întâi trebuie să comutați manual semnalul la 2G în 
telefon. După aceea, puteți pune cartela SIM în ceas. 
2): Cardul SIM trebuie să aibă ID-ul apelantului activ și acces la internet. 
  

 

  

 



2. Introducerea cartelei SIM 
2.1 Model cu cartela SIM sub baterie. Asigurați-vă că ceasul este oprit! 

1): Metoda de inserare: deschideți placa din spate, ridicați bateria de jos cu grijă. Deschideți 
suportul metalic al cartelei SIM (glisați-l spre dreapta pentru a-l deschide, spre stânga pentru 
a-l bloca după introducerea cartelei SIM).  
2): Porniți ceasul după ce ați introdus cardul cu succes, apoi așteptați semnalul și începeți 
operarea urmând pasul următor. 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.2 Model cu cartela SIM introdusa pe lateral. Asigurați-vă că ceasul este oprit! 
1): Metoda de inserare: deschideți capacul de cauciuc, puneți cardul în slot, cu chipul cu fața 
în sus. 
Vă rugăm să acordați atenție poziționării decupajului cartelei SIM în funcție de modelul pe 
care l-ați achiziționat! 
 

          Model albastru si roz.                             Model verde, violet și roșu! 

 

 
2): Porniți ceasul după ce ați introdus cardul cu succes, apoi așteptați semnalul și începeți să 
operarea urmând pasul următor. 
  

 

 



3. Descărcați APP 

1): Deschideți camera telefonului și scanați codul QR de mai jos, descărcați-l și instalați-l. 

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

 

  

 

 

 

 

 

2) Sau căutând numele aplicației: SeTracker  din Apple Store sau Google Play pentru a-l 
descărca și instala. 

 

4. Înregistrare 

1): Când instalarea este finalizată, începeți să vă înregistrați contul personal.  

• Cod de înregistrare: numărul ID sau codul de 
înregistrare, nu numărul IMEI 

• Cont: numărul dumneavoastră de telefon de 
monitorizare Alias utilizator: numele bebelușului 

• Parola: setați o parolă în șase numere (nu o uitați) 

• Selectați limba aplicației: alegeți locația 
dumneavoastră (HK, Europa și Africa, Asia și 
Oceania, America de Nord și America de Sud) 

 

 

 

! Dacă nu există niciun cod de înregistrare pe spatele dispozitivului, puteți găsi codul de 
înregistrare în meniul ceasului. Codul se va afișa odată ce introduceți cartela SIM validă cu 
conexiune la internet. 
 

5. Autentificare 

După înregistrare, încercați să vă autentificați. 

• Introduceți contul și parola 



• Selectați limba APP: alegeți locația dumneavoastră (Europa și Africa, Asia și Oceania, 
America de Nord și America de Sud) 

6. Setări 

1): Conectați-vă și găsiți setarea, faceți clic pe agenda telefonică sau pe contacte și salvați 
numerele de care aveți nevoie. Același lucru este valabil și pentru celelalte funcții. 

• Setați un număr SOS (Mama/Tata / …) 

• Numai acele numere salvate în agenda telefonică sau contacte au privilegiul de a apela 
ceasul, sugerarea adăugării prietenii copiilor. 

• Ar trebui să salvați numerele în aplicație, apoi ceasul poate apela aceste numere. 

• Nu uitați să faceți clic pe butonul de salvare. 

 

7. Cameră la distanță 

Conectați-vă și găsiți R_Camera, faceți clic pe acesta pentru a face fotografii, frecvența de 
reîmprospătare 30 de secunde. Faceți clic pe fotografii pentru a amplifica sau roti 90 de grade, 
de asemenea, puteți verifica data fotografiei. 

 

8. Apelare 

A: Pentru a suna telefonul folosind un ceas: 
1) Glisați ecranul pentru a găsi agenda telefonică. Afișează numerele pe care le-ați salvat 
înainte în aplicația pentru telefon.  
2) Apăsați lung tasta 2 timp de câteva secunde pentru a apela 3 numere SOS unul câte unul, 
dacă primul sau următorul nu a răspuns și nu se va încheia până în a doua rundă. 
3) Apăsați scurt tasta 2 pentru a anula apelul. B: Pentru a apela ceasul cu Telefonul: doar 
formați numărul de ceasuri, când ceasul primește un apel, apăsați tasta 1 sau 3 pentru a 
răspunde, apăsați tasta 2 pentru a anula apelul. 

  

 

  

9. Lanterna (pentru modelele care au lanterna) 

Două moduri de a porni lanterna: 
1. Apăsați scurt tasta 1 de 2 ori, porniți lanterna. Apăsați scurt tasta 1, opriți-l. 



2. Glisați ecranul găsiți suprafața unei lanterne, faceți clic pe ea, intrați în ea, puteți alege 
Pornit sau Dezactivat. 

  

  

10. Locație 

1): Asigurați-vă că ceasul are o cartelă SIM instalată și are semnal. 
2): Deschideți harta în aplicația pentru telefon, faceți clic pe locație, apoi va afișa poziția 
copilului în timp real. 

*Notă: dacă ceasul este în interior, de obicei se poziționează prin LBS, iar abaterea este 
inevitabilă, și depinde de distanța dintre ceas și stația de bază și de mediu de asemenea. Dacă 
sunteți afară, intervalul de abatere va fi, de asemenea, restrâns, dar va deveni în continuare 
instabil în timp ce ceasul se mișcă, ceea ce este normal. Cu cât sunt mai multe turnuri de 
telefonie mobilă în apropiere, cu atât locația este mai precisă.  
 

FAQ  

Card SIM 
1: Are rețea GSM 
2: Are internet 2G activ 
3: Poate afișa ID-ul apelanților 

1. Chiar dacă ați introdus cartela SIM, tot nu a primit semnal 
1): Verificați tipul și dimensiunea cardului pentru a vedea dacă este corect, de 
asemenea, verificați dacă cardul are o rețea 2G. 
2): Verificați cardul pentru a vedea dacă este introdus corect. Mai întâi închideți 
ceasul, în al doilea rând, introduceți cardul, apoi reporniți. 

2. Nu există conexiune la internet 
1): Ceasul acceptă numai cardul Micro SIM cu conexiune la rețea 2G. Dacă cartela 
SIM este comutată la rețeaua 3G, 4G sau 5G, mai întâi trebuie să comutați manual 
semnalul la 2G în telefon. După aceea, puteți pune cartela SIM în ceas. 

3.  Când salvați numerele, acesta indică faptul că dispozitivul nu se poate conecta la 
rețea. 
1): Există vreun semnal după introducerea cardului, vă rugăm să verificați și poate 
suna ceasul când primiți un apel telefonic. 
2): Verificați dacă ceasul este pornit sau nu. (înainte de a utiliza APP, ceasul trebuie 
să fie pornit) 
3): Asigurați-vă că cartela SIM are pachetul de date și asigurați-vă că ați plătit taxa de 
telefon și că cartela SIM este disponibilă pentru apel. 
4): Verificați dacă ID-ul ceasului se potrivește cu ID-ul de pe etichete sau nu. 
5): Dacă tot nu funcționează, vă rugăm să trimiteți PW,123456, ts# la numărul 
introdus în ceas, apoi telefonul dumneavoastră va primi un mesaj de la ceas, vă rugăm 
să trimiteți mesajul și capacul din spate al ceasului dealer-ului local, ei vor rezolva 
această problemă cât mai curând posibil. 



4. Când sunați ceasul, acesta vă amintește că numărul pe care l-ați format este 
ocupat, vă rugăm să încerci din nou mai târziu. 
1): Există vreun semnal după introducerea cardului, vă rugăm să verificați. 
2): Vă rugăm să verificați dacă aveți numere de telefon salvate în APP.  
3): Verificați dacă ați activat NU DERANJAȚI în aplicație și setat o oră, dacă da, vă 
rugăm să comutați la OFF. 

5.  Ora nu se poate actualiza automat. 
Când reușiți să introduceți cardul (trebuie să aibă date), ceasul va actualiza automat 
ora, ceea ce poate dura câteva minute. Dacă nu, vă rugăm să trimiteți PW,123456, 
servere NTP,121.4 3.19.219,8089# prin telefon la ceas, după ce telefonul a primit un 
răspuns, reporniți ceasul. 

6. Funcția de poziționare nu funcționează. 
1): Mergeți afară și încearcați din nou. 
2): Odată ce ceasul intră în MODUL SLEEP, se va comuta în MODUL SAVE 
POWER, ceea ce înseamnă că funcția de încărcare a datelor este DEZACTIVATĂ, în 
acest moment, puteți reîmprospăta poziționarea și agita ceasul pentru a-l trezi. 

7. Nu se încarcă, nici nu pornește 
Bateria intră într-un mod de autoprotecție, procedați pas cu pas după cum urmează: 
1): Încercați un alt cablu USB pentru a vedea dacă cel original a fost deteriorat. 
2): Apăsați tasta POWER timp de 50 de secunde, apoi reîncărcați, va indica 
reîncărcarea ceasului după 1 minut, în acest moment puteți reporni. 
3): Dacă încă nu funcționează, ceasul are un timp de recuperare, dacă după două zile 
nu are energie, apoi îl reîncărcați, ar trebui să funcționeze. 

8. Fără voce la ceas sau la telefon. 
Verificați volumul + – în timp ce apelați. Dacă ceasul comută la max. încă nu există 
voce, difuzorul trebuie să fie deteriorat, trebuie reparat. 

9. Ceasul poate primi orice apel. 
Solicitați operatorului local pentru o funcție de afișare a ID-ului apelantului. 

10. Când utilizați ceasul pentru a apela, acesta indică faptul că nu se poate conecta 
Verificați semnalul GSM, se afișează pe ecran. Dacă nu, poate că, cartela SIM s-a 
slăbit, încercați să reîncărcați din nou. 

 

 


