GPS náramek pro seniory SWX-S1
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4
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Podrobný manuál
1. Obsah balení
•

Uživatelský manuál v AJ

•

Hodinky

•

Šroubováček

•

Nabíjecí kabel

2. Popis zařízení

1- Magnetický konektor pro napájení
2- Čidlo měření tepu
3- Tlačítko K2 (zelené)
4- Tlačítko K1 (červené) – ON/OFF, SOS tlačítko
5- LED dioda
6- Kryt slotu pro SIM
Význam LED diod
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Červená dioda blikne každých 5s – baterie je vybitá pod 20 procent
Červená dioda bliká každou vteřinu – zařízení se nabíjí
Zelená dioda svítí – baterie je nabitá
Zelená dioda bliká – přijetí zvukové zprávy
Červená a zelená dioda bliká – je zapnuté měření tlaku

3. Začátek
Připojte zařízení k nabíjecímu USB kabelu a nabijte jej do plné kapacity baterie. Vložte
do zařízení SIM kartu a stiskněte dlouze červené tlačítko K1. Poté si nainstalujte
aplikaci SeTracker2 a spárujte s ní hodinky.
Zapnutí a vypnutí
Hodinky zapnete dlouhým podržením tlačítka K1 (cca 5s). Zapnutí je signalizováno
rozsvícením diody a zvukovou znělkou.
Hodinky vypnete přes aplikaci Setracker2. Případně vysuňte SIM kartu a podržte dlouze
tlačítko K1.
Zvednutí hovoru a položení hovoru
Pro zvednutí hovoru stiskněte krátce zelené tlačítko K2. Krátkým stisknutím červeného
tlačítka K1 hovor položíte.
Vytočení SOS čísla
Pro vytočení hovoru SOS čísla (nastavené v aplikaci) podržte dlouze tlačítko K1.
Měření tlaku
Pro změření tlaku stiskněte 3x tlačítko K1. Čidlo pro měření tlaku se rozbliká a
zaznamená hodnotu.
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Oznámení času
Pokud stiskněte krátce tlačítko K1, hodinky Vám oznámí aktuální čas. Tento čas je
oznámen pouze v anglickém jazyce.
Nahrání zvuku/zprávy
Pro nahrání zvuku držte dlouze tlačítko K2. Jakmile toto tlačítko pustíte, nahrávka je
uložena a poslána do aplikace. Záznam můžete přehrát v aplikaci v kolonce zprávy.
Přehrání zprávy z aplikace
Pro přehrání zprávy z aplikace stiskněte krátce tlačítko K2. Přijatá zpráva je
signalizována tónem a blikáním zelené diody.
Vytočení nastaveného čísla
Pro vytočení nastaveného čísla stiskněte krátce 3x za sebou tlačítko K2.

4. Připojení k aplikaci
a) Do mobilního telefonu si stáhněte pomocí aplikace App Store nebo Google
play zdarma aplikaci „SeTracker2“. Popř. naskenujte přiložený QR kód

b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Registrační ID/QR kód
naleznete na spodní straně zařízení
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c) Přihlaste se do nově vytvořeného účtu. Nyní můžete provádět veškeré
nastavení a sledovat GPS lokaci daného zařízení.

5. Průvodce funkcí
a) Přepínání mezi hodinkami: Pokud vlastníte více hodinek a máte je
spárované v jednom účtu, lze mezi nimi přepínat stiskem tlačítka s názvem
aktuálně vybraných hodinek.
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b) Přidat nové hodinky: Pro přidání nových hodinek do vytvořeného účtu
stiskněte tlačítko „+“ v pravém horním rohu aplikace.

c) Kontakty: otevřete v mobilní aplikaci kontakty a zadejte čísla mobilních
telefonů, které se uloží do hodinek a lze na ně následně z hodinek volat

d) Chat: Z aplikace je možné zaslat na hodinky hlasovou zprávu, kterou lze
následně na hodinkách přehrát
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e) Hovor: otevřete v mobilní aplikaci funkci hovoru a zadejte telefonní číslo
hodinek, po potvrzení bude telefonní číslo vytočeno.

f) Zjištění lokace:
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Pro zjištění aktuální lokace hodinek klikněte na ikonu špendlíku. Bude zaslán
požadavek o získání lokace hodinek, následně se zobrazí špendlík s aktuální
polohou na mapě.

Pro zjištění Vaší aktuální lokace (mobilního telefonu), klikněte na ikonu
telefonu. Bude zaslán požadavek o získání lokace, následně se zobrazí
špendlík s aktuální polohou na mapě.
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v mobilní aplikaci si můžete nastavit tzv. plot. Po zadání velikosti nastavíte v
mapě oblast, ve které se může zařízení pohybovat. Jakmile se zařízení ocitne
mimo vyhrazenou oblast, obdržíte upozornění do mobilní aplikace

pomocí mobilní aplikace, můžete kontrolovat historii lokací až 3 měsíce zpět
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g) Uživatelé spárováni s hodinkami: Zobrazí seznam uživatelů připojených
k aktuálnímu účtu hodinek

h) Upozornění: Zařízení upozorní například na slabou baterii, SOS atd…

i) Pracovní režim: zařízení disponuje 3 pracovními režimy:
1) Sledovací režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1
minutu,
2) Normální režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každých
10 minut,
3) Úsporný režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1
hodinu.
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j) SOS – tísňové volání: SOS volání provedete dlouhým stisknutím ON/OFF - SOS
tlačítka. Zařízení automaticky vytočí přednastavené telefonní číslo, pokud nikdo na
hovor neodpoví, vytočí zařízení další přednastavené čísla. Všechny přednastavená
čísla vytočí zařízení 2x. Čísla pro SOS volání si můžete přednastavit v mobilní
aplikaci,

k) Videohovor (záleží na modelu): Hodinky umožňují komunikaci v podobě
videohovoru

l) Tichý režim během vyučování: U hodinek je možné nastavit tichý režim
během vyučování, lze nastavit až 3 intervaly.
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m) Budík: U hodinek lze nastavit budík. Po dovršení nastaveného času hodinky
zazvoní. Lze nastavit až 3 alarmy.

n) Najít ztracené hodinky: V případě ztráty hodinek je možné jej prozvonit.
Hodinky následně začnou vydávat hlasitý zvukový signál pro jednodušší
nalezení.
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o) SMS upozornění:
1) Slabá baterie: klesne-li kapacita baterie zařízení pod 20%, zašle zařízení
upozornění do mobilní aplikace,
2) SOS zpráva: vyšle-li uživatel SOS hovor, ale příjemce hovor nepřijímá, zašle mu
zařízení SMS zprávu s lokací zařízení.

p) Zdraví: U hodinek lze zobrazit přehled základních sportovních aktivit (chůze,
cvičení, běh, spánek)
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q) Vzdálená kamera (záleží na modelu): Umožní pořídit fotografii okolí

r) Časové pásmo: Nastaví časové pásmo hodinek, promítne se na ciferníku
hodinek. Časové pásmo ČR je +1. Lze povolit/zakázat letní čas
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s) Jazyk aplikace: Zvolte výchozí jazyk aplikace

t) Určování polohy pomocí GSM: V případě nedostupnosti GPS signálu je
možné zapnout určování polohy podle vysílačů GSM signálů. Signál nebude
tak přesný jako u GPS

u) Smazat účet: Pro smazání účtu stiskněte tlačítko „Delete Account“
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v) Vypnout vzdáleně hodinky: Vzdálené vypnutí hodinek provedete stiskem
tlačítka „Shutdown the Device“ a následným potvrzením.

w) Odpárovat hodinky z aplikace: Pro odpárování hodinek z účtu stiskněte
tlačítko „Unbundled“ a potvrďte.
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6. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma
šíření musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše
uvedených údajů.
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