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1. Vsebina paketa in specifikacije 

Elementi v paketu: 

Ura x1 

USB kabel x1 

Navodila x 1 

Specifikacije 

Ime: GSM Brezžična otroška pametna ura 

Model: G900A 

Delovna temperatura: 0ºC-40ºC 

Navodila za uporabo 

1. SIM KARTICA 

1): Izberite kartico GSM, kot vam je svetoval vaš prodajalec, in se prepričajte, da gre za kartico 

Micro SIM in ne za operaterja navideznega omrežja. Za več informacij se obrnite na našo 

podporo za stranke. 

2): Kartica SIM mora podpirati omrežje 2G in mora omogočati prikaz ID klicatelja. 

  

 



 

 

  

 

2. Vstavitev SIM kartice 

2.1 Model s kartico SIM pod baterijo. Prepričajte se, da je ura izklopljena! 

1): Način vstavljanja: odprite zadnji pokrov, previdno dvignite baterijo. Odprite kovinsko 

držalo kartice SIM (povlecite ga v desno, da se odpre, levo, da se zaklene po vstavitvi kartice 

SIM).  

2): Po uspešni vstavitvi kartice vklopite uro, nato počakajte na signal in začnite ravnati po 

naslednjih korakih. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 Model s SIM kartico vstavljeno ob strani. Prepričajte se, da je ura izklopljena! 

1): Način vstavljanja: odprite gumijasti pokrov, vstavite kartico v režo, čip je obrnjen 

navzgor. 

 

2): Po uspešni vstavitvi kartice 

vklopite uro, nato počakajte na 

signal in začnite ravnati po 

naslednjih korakih. 

  

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

3. Prenos aplikacije 

1): Odprite kamero telefona in skenirajte spodnjo QR kodo, ter aplikacijo prenesite in 

namestite. 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

Ali poiščite ime aplikacije: SeTracker v trgovini Apple ali Google Play, da jo prenesete in 

namestite 

4. Registracija 

1): Ko je namestitev končana, začnite z registriracijo svojega osebnega računa.  

• Registracijska koda: ID številka ali registracijska 

koda, ne IMEI številka 

• Račun: Vaša telefonska številka za spremljanje, 

uporabniški vzdevek: otrokovo ime 

• Geslo: nastavite geslo iz šestih številk (ne 

pozabite ga) 

• Izberite svojo lokacijo (Evropa in Afrika, Azija 

in Oceanija, Severna Amerika in Južna Amerika) 

 

 

 

5. Prijava 

Po registraciji se poskusite prijaviti. 

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


 

 

• Vnesite svoj račun in geslo 

• Izberite jezik aplikacije: izberite svojo lokacijo (Evropa, Afrika, Azija in Oceanija, 

Severna Amerika in Južna Amerika) 

6. Nastavitve 

1): Prijavite se in poiščite nastavitve, kliknite telefonski imenik ali stike in shranite številke, ki 

jih potrebujete. Enako velja za druge funkcije. 

• Nastavite številke za klic v sili (Mama/ Oče / …) 

• Samo številke, ki so hranjene v telefonskem imeniku ali stikih, imajo dovoljenje, da 

pokličejo uro, predlagajte tudi dodajanje otrokovih prijateljev. 

• Številke morate shraniti v aplikacijo, nato pa lahko ura prikliče te številke. 

• Ne pozabite shraniti s klikom na gumb. 

 

7. Oddaljena kamera 

Prijavite se in poiščite R_Camera, s klikom delate fotografije, pogostost osveževanja 30 

sekund. Kliknite fotografije, da jih povečate ali zavrtite za 90 stopinj, preverite lahko tudi 

datum fotografije. 

 

8. Klicanje 

A: Klic na telefon z uro: 

1) Povlecite po zaslonu in poiščite imenik. Prikazuje številke, ki ste jih prej shranili v 

aplikaciji za telefon.  

2) Za nekaj sekund pritisnite tipko 2 za klic na 3 številke za klic v sili, če iz prve ali druge ni 

odgovora vse do naslednjega kroga. 

3) Kratko pritisnite tipko 2, da prekličete klic. B: Za klic na uro s telefonom: samo pokličite 

številko ure, ko ura prejme klic, pritisnite tipko 1 ali 3 za sprejem, pritisnite tipko 2, da 

prekličete klic. 

  

 

  

9. Svetilka (za modele s svetilko) 



 

 

Dva načina za vklop svetilke: 

1. Dvakrat kratko pritisnite tipko 1, da vklopite svetilko. Kratko pritisnite tipko 1, da 

izklopite svetilko. 

2. Podrsajte po zaslonu do podobe svetilke, kliknite nanjo in jo aktivirajte, lahko izberete 

vklop ali izklop. 

  

  

10. Lokacija 

1): Prepričajte se, da ima ura nameščeno kartico SIM in da ima signal. 

2): Odprite zemljevid v aplikaciji za telefon, kliknite lokacijo, da bo prikazana lokacija 

vašega otroka v realnem času. 

*Opomba: Če je ura v zaprtih prostorih, se običajno pozicionira preko LBS, odstopanje pa je 

neizogibno, ker je odvisno tudi od razdalje med uro in bazno postajo ter od okolice. Če ste 

zunaj, se samodejno preklopi na GPS, tudi obseg odstopanja se bo zmanjšal, vendar bo med 

premikanjem ure še vedno lahko nestabilno, kar je normalno. 

POGOSTA VPRAŠANJA  

SIM kartica 

1: Omogoča GSM omrežje 

2: Je v 2G bazi podatkov 

3: Lahko prikaže ID klicatelja 

1. Tudi po vstavitvi kartice SIM še vedno ni signala 

1): Preverite tip in velikost kartice, da se prepričate, da je ustrezna, preverite tudi, če 

kartica omogoča omrežje 2G. 

2): Preverite kartico in se prepričajte, da je pravilno vstavljena. Najprej izklopite uro, 

nato ponovno vstavite kartico in uro ponovno zaženite. 

2.  Ko shranjujete številke, vas naprava opozarja, da se ne more povezati z 

omrežjem. 

1): Preverite, če je po vstavitvi kartice prisoten signal in če ura zazvoni ob prejemu 

telefonskega klica. 

2): Preverite, če je ura vklopljena. (pred uporabo aplikacije mora biti ura vklopljena) 

3): Prepričajte se, da ima kartica SIM podatkovni paket in se prepričajte, da ste plačali 

stroške telefona ter da kartica SIM omogoča klic. 

4): Preverite, ali se ID ure ujema z ID na oznakah. 

5): Če še vedno ne deluje, pošljite PW,123456, ts# na številko, priloženo uri, nato bo 

vaš telefon prejel sporočilo iz vaše ure. Pošljite sporočilo in zadnji pokrov ure 

lokalnemu prodajalcu, da reši ta problem kakor hitro bo mogoče. 

3. Ko pokličete uro, vas opomni, da je številka, ki ste jo poklicali, zasedena in da 

poskusite znova pozneje. 

1): Preverite, če je po vstavitvi kartice prisoten signal. 

2): Preverite, ali imate shranjene telefonske številke v aplikaciji.  



 

 

3): Preverite, če ste v aplikaciji vklopili NE MOTI in nastavili uro, v tem primeru 

preklopite na IZKLOP. 

4.  Časa ni mogoče samodejno posodobiti. 

Ko vam uspe vstaviti kartico (mora omogočati podatke), bo ura samodejno 

posodobila čas, kar lahko traja nekaj minut. Če ne, pošljite PW,123456, NTP 

servers,121.4 3.19.219,8089# preko telefona na uro. Ko vaš telefon dobi odgovor, 

ponovno zaženite uro. 

5. Funkcija pozicioniranja ne deluje. 

1): Pojdite ven in poskusite znova. 

2): Ko ura preide v način mirovanja, se preklopi v VARČEVALNI NAČIN, kar 

pomeni, da je funkcija nalaganja podatkov IZKLOPLJENA, v trenutku lahko osvežite 

pozicioniranje in pretresite uro, da jo prebudite.. 

6. Ure se ne napolni in ne zažene 

Če baterija preide v samozaščitni način, naredite naslednje korake: 

1): Poskusite z drugim kablom USB in preverite, če je originalni kabel poškodovan. 

2): Pritisnite tipko POWER za 50 sekund, nato ponovno polnite, na uri se bo po 1 

minuti prikazalo ponovno polnjenje, v tem trenutku jo lahko znova zaženete. 

3): Če še vedno ne deluje, ima ura fazo obnovitve, po dveh dneh brez napajanja jo 

napolnite, potem bi morala delovati. 

7. Ni zvoka na uri ali telefonu. 

Med klicem preverite glasnost + –. Če uro preklopite na maksimalno glasnost in še 

vedno ni zvoka, mora biti zvočnik poškodovan in je potrebno popravilo. 

8. Ura lahko sprejme kateri koli klic. 

Pozanimajte se pri lokalnem operaterju glede funkcije prikaza ID klicatelja. 

9. Ko uporabljate uro za klic, sporoča, da ni mogoče vzpostaviti povezave 

Preverite GSM signal, prikazan je na zaslonu. Če signala ni, je morda vaša kartica 

SIM porabljena, poskusite jo znova napolniti. 

 


