
Οδηγίες KidsSmartWatch

1. Τοποθετήστε την κάρτα SIM

Πριν τη χρήση, τοποθετήστε πρώτα την κάρτα nano SIM. Το έξυπνο ρολόι πρέπει να είναι
απενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM. Με το προσαρτημένο κατσαβίδι
ξεβιδώστε την υποδοχή για την κάρτα SIM και τοποθετήστε την μέσα.

Η κάρτα SIM σας δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης και κατά συνέπεια χειρισμού του  έξυπνου
ρολογιού και πραγματοποίησης κλήσεων.

2. Καταχώρηση και σύνδεση του ρολογιού με σύστημα Android και IOS

Κατεβάστε την εφαρμογή SeTracker στο smartphone σας και εγγραφείτε με όνομα χρήστη
και κωδικό πρόσβασης. Προσοχή: Γονείς, εγγραφείτε με τα στοιχεία σας.

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, επιστρέψτε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής. Το πρώτο
πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να κάνετε κλικ στο "Σάρωση ή εισαγάγετε τον κωδικό
εγγραφής.".

Υπάρχουν 2 τρόποι για να λάβετε τον κωδικό που βρίσκεται στο έξυπνο ρολόι:

Μέθοδος 1: Ο κωδικός είναι αποτυπωμένος στην πίσω πλευρά του ρολογιού.

Μέθοδος 2: Εάν υπάρχει εγκατεστημένη κάρτα SIM, κρατήστε πατημένο το κουμπί
λειτουργίας και ενεργοποιήστε το έξυπνο ρολόι. Επιλέξτε αρχική οθόνη. Όταν εμφανιστεί
σήμα στο ρολόι (μπορείτε να το παρατηρήσετε από το φως σε σχήμα βέλους στην επάνω
γωνία), μετακινηθείτε προς τα αριστερά μέχρι να δείτε το "Μενού πληροφοριών συσκευής".
Παίρνετε τον κωδικό κάνοντας κλικ στο «Κωδικός εγγραφής». Εάν ο κωδικός δεν
εμφανίζεται, ελέγξτε αν το ρολόι έχει σήμα.

3. Διαχείριση κάποιων λειτουργιών

Όταν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM και το έξυπνο ρολόι είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνό
σας, μπορείτε να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις στο
έξυπνο ρολόι σας και στην εφαρμογή SeTracker, που έχετε κατεβάσει στο δικό σας
smartphone.

Ρύθμιση ορισμένων λειτουργιών:

3.1. Ηχογράφηση ήχου



Μπορείτε να εγγράψετε ήχο και να τον στείλετε στο έξυπνο ρολόι με την εφαρμογή. Στην
εφαρμογή επιλέξτε «Έναρξη εγγραφής φωνής» και η εφαρμογή τραβάει μια λήψη 15
δευτερολέπτων εγγραφής ήχου. Μπορείτε να το αναπαράγετε στο ρολόι πατώντας το κουμπί
λειτουργίας.

3.2. Τοποθεσίες παρακολούθησης

Στην εφαρμογή επιλέξτε «Εντοπισμός» και σε λίγα λεπτά θα γνωρίσετε την τοποθεσία.

3.3. Ακούγοντας τον ήχο

Με την εφαρμογή μπορείτε να ακούσετε τον ήχο που συμβαίνει γύρω από το έξυπνο ρολόι.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου στην εφαρμογή. Ο ήχος γύρω από το έξυπνο ρολόι
σας θα ακούγεται μόνο στο smartphone σας και όχι το αντίστροφο.

3.4. Τηλεφωνικός κατάλογος
Το παιδί μπορεί να καλέσει αυτούς τους 10 αριθμούς από το έξυπνο ρολόι και μπορεί επίσης
να λάβει κλήσεις από αυτούς τους αριθμούς.
3.5. Ρύθμιση ασφαλούς περιοχής

Ρυθμίστε την ασφαλή περιοχή κίνησης του παιδιού σας. Όταν μετακινηθεί εκτός αυτής της
περιοχής, θα λάβετε SMS με προειδοποίηση.

3.6. Αριθμοί SOS

Εισάγετε 10 αριθμούς στον τηλεφωνικό κατάλογο του έξυπνου ρολογιού σας και για κλήσεις
SOS μπορείτε να επιλέξετε 3 αριθμούς. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SOS για 3
δευτερόλεπτα. Το κουμπί θα αρχίσει να καλεί αυτούς τους 3 αριθμούς με τη σειρά μέχρι να
απαντήσει κάποιος.

4. Επίλυση προβλημάτων

Εάν υπάρχουν προβλήματα με τη σύνδεση του έξυπνου ρολογιού και του τηλεφώνου
σας, ελέγξτε τα ακόλουθα:

● Ελέγξτε εάν η κάρτα SIM είναι έγκυρη και λειτουργική.
● Ελέγξτε εάν έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα SIM στην υποδοχή.
● Ελέγξτε αν ο αριθμός ταυτότητας στο ρολόι ταιριάζει με τον αριθμό ταυτότητας στο

smartphone σας.


