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Obsah balenia a špecifikácie položiek 

Obsah balenia: 

Hodinky x1 

USB kábel x1 

Návod na použitie x 1 

 

Špecifikácie 

Názov: GSM Wireless Kids Smartwatch (GSM Bezdrôtové Smarthodinky pre deti) 

Model: G900A 

Pracovná teplota: 0ºC-40ºC 

Návod na použitie 

1. SIM KARTA 

1): Vyberte kartu GSM podľa pokynov vášho predajcu a uistite sa, že ide o kartu Micro SIM, 

nie kartu od operátora virtuálnej siete. Pre viac informácií kontaktujte našu Zákaznícku 

podporu. 

2): SIM karta musí podporovať siete 2G a mať funkciu zobrazenia ID volajúceho. 

 



2. Vloženie SIM karty 

2.1 Model so SIM kartou pod batériou. Uistite sa, že sú hodinky vypnuté! 

1): Spôsob vkladania: otvorte zadný kryt, opatrne nadvihnite batériu zdola. Otvorte kovový 

držiak SIM karty (posunutím doprava ho otvoríte, doľava uzamknete - až po vložení SIM 

karty). 

2): Po úspešnom vložení karty zapnite hodinky, počkajte na signál a pokračujte podľa 

nasledujúceho kroku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Model so SIM kartou vloženou zboku. Uistite sa, že sú hodinky vypnuté! 

1): Spôsob vloženia: otvorte gumený kryt, vložte kartu do slotu čipom nahor. 

 

2): Po úspešnom vložení karty hodinky zapnite, počkajte na signál a pokračujte podľa 

nasledujúceho kroku. 

  

 

 

  

 

 

 

 

3. Stiahnite si aplikáciu 

1): Otvorte fotoaparát telefónu a naskenujte QR kód nižšie,  



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

 

  

 

 

 

 

 

2) Alebo vyhľadajte názov aplikácie: SeTracker  z obchodu Apple store alebo Google Play, 

stiahnite si ju a nainštalujte. 

 

4. Zaregistrujte sa 

1): Po dokončení inštalácie začnite s registráciou vášho osobného účtu: 

• Registračný kód: ID číslo alebo registračný kód, 

nie číslo IMEI 

• Účet: Vaše monitorovacie telefónne číslo Alias 

používateľa: meno dieťaťa 

• Heslo: nastavte heslo v podobe šiestich čísel 

(nezabudnite ich) 

• Vyberte jazyk aplikácie: Vyberte svoju polohu 

(HK, Európa a Afrika, Ázia a Oceánia, Severná 

Amerika a Južná Amerika) 

 

 

 

5. Prihláste sa 

Po registrácii sa pokúste prihlásiť. 

• Zadajte váš účet a heslo 

• Výber jazyka aplikácie: Vyberte si vašu polohu (Európa a Afrika, Ázia a Oceánia, 

Severná Amerika a Južná Amerika) 

 

 

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


6. Nastavenie 

1): Prihláste sa a nájdite nastavenie, kliknite na telefónny zoznam alebo kontakty a uložte si 

čísla, ktoré potrebujete. To isté platí pre ostatné funkcie. 

• Nastavte si číslo SOS (mama/otec /...) 

• Len čísla, uložené v telefónnom zozname alebo kontaktoch, majú povolenie volať na 

hodinky, odporúčame pridať aj priateľov vašich detí. 

• Mali by ste uložiť čísla do aplikácie, hodinky potom môžu tieto čísla následne 

kontaktovať. 

• Nezabudnite kliknúť na tlačidlo Uložiť. 

 

7. Vzdialená kamera 

Prihláste sa a nájdite R_Camera, kliknite pre fotografovanie, obnovovacia frekvencia je 30 

sekúnd. Kliknutím na fotografie ich priblížite alebo otočíte o 90 stupňov, môžete tiež 

skontrolovať dátum fotografie. 

 

8. Volanie 

A:  Ak chcete pomocou hodiniek zavolať na telefón: 

1) Na obrazovke nájdite telefónny zoznam. Zobrazuje čísla, ktoré ste si predtým uložili v 

aplikácii telefónu. 

2) Dlhým stlačením tlačidla 2 na niekoľko sekúnd zavoláte postupne na 3 SOS čísla, ak prvé 

alebo ďalšie neodpovedá a prípadne zavolá tieto čísla aj po druhý krát. 

3) Krátkym stlačením tlačidla 2 hovor zrušíte. B: Ak chcete zavolať pomocou telefónu na 

hodinky: stačí vytočiť číslo hodiniek, keď hodinky akceptujú hovor, stlačením tlačidla 1 

alebo 3 hovor prijmite a stlačením tlačidla 2 hovor zrušte. 

 

 

  

 

 

 



9. Baterka (pre modely, ktoré majú baterku) 

Dva spôsoby zapnutia baterky: 

1. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo 1, zapnite baterku. Krátko stlačte tlačidlo 1, baterku 

vypnete. 

2. Na obrazovke nájdite ikonu baterky, kliknite na ňu a vstúpte do režimu baterky, môžete si 

vybrať možnosť Zap alebo Vyp. 

10. Umiestnenie (lokalita) 

Často kladené otázky 

1): Uistite sa, že hodinky majú nainštalovanú SIM kartu a prijímajú signál. 

2): Otvorte aplikáciu pre mapu v telefóne, kliknite na lokalitu a následne sa vám zobrazí 

poloha vášho dieťaťa v reálnom čase. 

* Poznámka: Ak sú hodinky v interiéri, zvyčajne sa lokalizujú pomocou LBS a nevyhnutná je 

aj odchýlka, čo závisí od vzdialenosti medzi hodinkami a stanice základne a tiež od 

prostredia. Ak ste v exteriéri, automaticky sa prepne na GPS, rozsah odchýlky sa tiež zmenší, 

ale počas pohybu hodiniek bude stále nestabilný, čo je normálna funkcia. 

Často kladené otázky  

SIM karta 

1: Má GSM sieť 

2: Má 2G databázu 

3: Zobrazuje číslo volajúceho 

1. Aj keď ste vložili SIM kartu, hodinky stále nemajú žiadny signál 

1): Skontrolujte typ a veľkosť karty, či je správna a tiež skontrolujte, či má karta 2G 

sieť. 

2): Skontrolujte kartu, či je vložená správne. Najprv vypnite hodinky, potom vložte 

kartu a následne reštartujte. 

2. Po uložení čísel sa vám zobrazí, zariadenie sa nemôže pripojiť k sieti. 

1): Skontrolujte, či sa vám po vložení karty zobrazí signál, či môžu hodinky zvoniť aj 

pri prijímaní telefonického hovoru.  

2): Skontrolujte, či sú hodinky zapnuté alebo nie. (pred použitím aplikácie musia byť 

hodinky zapnuté)  

3): Uistite sa, že SIM karta obsahuje dátový balík a takisto, že ste zaplatili účet za 

telefón, ako aj to, či SIM karta je k dispozícii na volanie.  

4): Skontrolujte, či sa ID hodiniek zhoduje s ID na štítkoch alebo nie.  

5): Ak vám prepojenie stále nefunguje, pošlite PW,123456, ts# na číslo, vložené do 

hodiniek, následne váš telefón dostane správu z vašich hodiniek, pošlite správu a 

zadný kryt hodiniek miestnemu predajcovi, ktorý bude tento problém riešiť čo 

najskôr. 

 

3. Keď zavoláte hodinky, zobrazí sa vám, že číslo, ktoré ste vytočili, je obsadené, 

skúste to znova neskôr.  

1): Skontrolujte, či existuje po vložení karty nejaký signál.  

2): Skontrolujte, či máte uložené telefónne čísla vo vašej aplikácii.  



3): Skontrolujte, či ste v aplikácii omylom nezapli funkciu NERUŠIŤ a nastavili čas, 

ak áno, prepnite funkciu do polohy VYPNUTÉ.  

4.  Čas sa neaktualizuje automaticky.  

Keď sa vám podarí vložiť kartu (musí mať dáta), hodinky automaticky aktualizujú 

čas, čo môže trvať aj niekoľko minút. Ak sa tak nestane, pošlite PW,123456, NTP 

servers,121.4 3.19.219,8089# cez telefón do hodiniek. Keď telefón obdrží odpoveď, 

hodinky reštartujte.  

5. Funkcia určenia lokality nefunguje.  

1): Choďte von do exteriéru a skúste to znova. 

2): Keď hodinky prejdú do REŽIMU SPÁNKU, prepnú sa do REŽIMU ŠETRENIA 

ENERGIE, čo znamená, že funkcia nahrávania dát je VYPNUTÁ, v tomto režime 

môžete obnoviť polohu či lokalitu a potrasením hodinkami ich prebudíte. 

6. Hodinky sa nenabíjajú, ani nezapínajú 

Batéria prejde do režimu vlastnej ochrany, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 

1): Vyskúšajte iný USB kábel, aby ste zistili, či pôvodný kábel nie je poškodený. 

2): Stlačte tlačidlo POWER na 50 sekúnd, potom nabite, po 1 minúte bude na 

hodinkách indikovať nabíjanie, môžete hodinky reštartovať. 

3): Ak stále nefungujú, dajte hodinkám čas na zotavenie, po dvoch dňoch sa im minie 

nabitie a následne ich nabite, mali by fungovať správne. 

7. Žiadna hlasová funkcia na hodinkách alebo telefóne. 

Počas hovoru skontrolujte hlasitosť + –. Ak sa hodinky prepnú na max. a stále 

nepočujete žiadny zvuk, reproduktor môže byť poškodený, treba ho opraviť. 

8. Hodinky prijímajú každý hovor. 

Požiadajte svojho miestneho operátora o funkciu zobrazenia ID volajúceho. 

9. Keď hodinky používate na volanie, indikujú, že sa nemožno pripojiť 

Skontrolujte signál GSM, zobrazí sa na obrazovke. Ak sa tak nestane, možno sa vaša 

SIM karta uvoľnila, skúste ju znova vložiť a načítať. 

 

 

 

 


