
Chytré hodinky 

 

Uživatelský manuál 

Poznámky: 

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit. 

 

2. Před prvním použitím hodinky nabíjejte pomocí USB kabelu, dokud nebudou plně nabité.  

 

3. Pro využití a správné fungování všech funkcí je nutné hodinky spárovat s aplikací SeTracker2 

 

Kompatibilita 

Tento model je kompatibilní se systémy: 

• iOS 10.0 a novějším 

• Android 4.4 a novějším 

Aplikace SeTracker2 

 

 

 

 

 

Návod ke stažení aplikace SeTracker2 a propojení hodinek s telefonem viz níže. 

 

 

 

 



Propojení aplikace a hodinek 

1) Hodinky vyžadují Micro SIM kartu. 

2) Pomocí šroubováčku v balení otevřete slot pro SIM kartu. 

3) Před vložením SIM karty čipem nahoru, musí být hodinky vypnuté. 

4) Nabijte hodinky. 

Instalace aplikace do mobilního telefonu 

 

Aplikaci SeTracker2 stáhnete z: 

Android: Google Play store (Obchod Play) - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgelec.setracker 

iOS: APP store - https://apps.apple.com/us/app/setracker2/id1136532910 

Pozn.: Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně. 

 

Přehled funkcí hodinek 

GPS sledování polohy 

Kontakty 

Možnost volání – hodinky umožňují uskutečňovat a přijímat hovory 

Bezpečnostní zóny 

Budík 

SOS funkce 

Upozornění na nízkou kapacitu baterie 

Krokoměr 

                     

Jednotlivé funkce hodinek 

Hlavní ciferník – na hlavním ciferníku se nachází ikona síly GSM signálu, ikona připojení k internetu, ikona 

sledování polohy, stav baterie, datum a čas 

Dial (Vytáčení) – z hodinek se lze dovolat až na 15 kontaktů 

Telephone book (kontakty) – lze uložit až 15 kontaktů 

Quick learning (vzdělávací hra) – příklady pro procvičení počtů 

Wechat (hlasové zprávy) – z hodinek lze zaslat hlasovou zprávu do aplikace SeTracker2 

Camera (fotoaparát) – z aplikace lze pořídit vzdáleně fotografii, hodinky také umí samostatně fotografovat 

Photo (galerie) – slouží k prohlížení fotek 

Make friend (spárování s jinými hodinkami) – lze spárovat s jinými hodinkami stejného modelu, po 

spárování si lze zasílat hlasové zprávy 

Step (krokoměr) – krokoměr se musí aktivovat v aplikaci, následně budou hodinky automaticky počítat 

dětem kroky 

Device info (info o zařízení) – odkaz ke stažení aplikace, ID číslo, registrační číslo 

 

Registrace účtu a spárování hodinek 

Hodinky mohou být spárovány pouze s jedním registrovaným účtem v aplikaci SeTracker2. Aplikaci si 

můžete stáhnout na víc mobilních zařízení a používat stejný účet. Na jeden účet můžete registrovat více 

hodinek. Po stažení aplikace se zaregistrujte a vyplňte své telefonní číslo.  

Jakmile je registrace dokončena, naskenujte skrz aplikaci SeTracker2 registrační kód hodinek – Device info 

– Register Code. 

Následně v aplikaci vyberte jazyk a časové pásmo Europe and Africa. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgelec.setracker
https://apps.apple.com/us/app/setracker2/id1136532910


Registrace hodinek v aplikaci 

Na domovské obrazovce přejděte na přidání zařízení, klepnutím na + v pravém horním rohu. 

  



 

Následně naskenujte registrační kód hodinek (lze zadat i manuálně). Registrační kód se nachází v hodinkách 

v nastavení (Device info-Register code). Pokud se vám zobrazí chybová hláška „no network equipment“, 

zkuste přejít na jiné místo, kde bude signál dostupný. Jakmile hodinky registrujete, můžete přejít k nastavení 

funkcí hodinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funkce 

SOS číslo 

V aplikaci můžete nastavit až 3 SOS čísla, na která se lze v případě potřeby z hodinek dovolat. 

 

Sledování polohy (pracovní režim) 

V aplikaci můžete nastavit po jak dlouhé době budou hodinky zasílat GPS signál do mobilního telefonu. 

 

Kontakty 

V hlavním menu přejděte na „Tel.seznam“, kde můžete přidat až 10 kontaktů, které mohou komunikovat 

s hodinkami. 

 



 

Režim nerušit 

V aplikaci lze nastavit časové rozmezí, během kterého se na hodinkách nebudou zobrazovat zprávy ani 

příchozí hovory. 

 

 



Budík 

V aplikaci můžete nastavit až 3 budíky s možností opakování. 

 

Zaslání hlasové SMS zprávy 

Z aplikace můžete na hodinky odeslat hlasovou zprávu. Na hlavní obrazovce přejděte na kartu „Chat“, poté 

napište či nahrajte vzkaz. Zpráva může mít maximálně 30 písmen, zvuk 15 vteřin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funkce Najděte zařízení 

Pomocí aplikace můžete vyhledat ztracené hodinky. Přejděte na funkci „najděte zařízení“ a poté potvrďte 

vyhledávání, hodinky následně začnou vyzvánět. 

 

Ostatní funkce 

V aplikaci si můžete nastavit SMS upozornění na nízkou kapacitu baterie hodinek.  

Skrz aplikaci můžete hodinky vzdáleně vypnout. 

Pro sledování aktuální polohy můžete využít mimo GPS také systém LBS. 

Řešení problémů 

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém 

přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora). 

 

Hodinky nelze zapnout 

 

• Podržte tlačítko déle než 3 vteřiny. 

• Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout. 

• Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste 

nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V. 

 

Hodinky se automaticky vypínají 

 

• Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte. 

 

Krátká výdrž baterie 

 

• Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin). 

 



Hodinky nelze nabíjet 

 

• Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný. 

• Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny. 

• Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen 


