
CEAS SMARTWATCH PENTRU COPII ALBASTRU Q50 SLOT CARTELA SIM, GPS
TRACKER, BUTON URGENTA SOS, MONITORIZARE LIVE

Scoateți capacul bateriei, introduceti o  cartelă SIM, activați Identificarea apelantului ,cartela sim trebuie sa
aiba activat  un pachet de servicii de internet  (minim 2G). 

Instalați bateria, puneți capacul, apoi strângeți șuruburile
1.

2. Apăsați și mențineți apăsată tasta ON / OFF până când se aude un ton de apel și un mesaj care indică faptul că ceasul este pornit este
afișat pe ecran. Ceasul nu poate fi oprit la nivel local după ce a fost stabilit numărul mare de gardian. Pentru al opri, ar trebui să
utilizați telefonul mobil APP.

3. Descărcați aplicația pe telefonul mobil (scanați codul bidimensional pe ultima pagină din acest ghid), apoi înregistrați-l. 

4. Încărcarea: Utilizați cablul de încărcare USB pentru a introduce interfața USB din partea stângă a GPS-ului vizionați  și conectați
celălalt capăt al cablului de încărcare la un computer sau la încărcător.

5. Apel de urgență: Apăsați tasta laterală KEY 1, tasta laterală KEY 2 sau tasta laterală KEY SOS pentru a apela numărul de familiaritate
care este presetat prin APP.

6. Încărcarea: Utilizați cablul de încărcare USB pentru a introduce interfața USB din partea stângă a GPS-ului vizionați  și conectați
celălalt capăt al cablului de încărcare la un computer sau la încărcător.

7. Apel de urgență: Apăsați tasta laterală KEY 1, tasta laterală KEY 2 sau tasta laterală KEY SOS pentru a apela numărul de familiaritate
care este presetat prin APP.

8. Apelare inteligentă:  toate dispozitivele pot apela telefonul de vizionare direct din momentul  expedierii  după ce ați setat numărul
principal al monitorului, numerele de telefon din lista albă pot apela numai după ce ați setat numerele principale ale monitorului,
numerele SOS. (Pentru a preveni hărțuirea apeluri telefonice)

9. Dacă ceasul nu mai este folosit dupa ce s-a  aflat  pe încheietura mâinii mai mult de trei minute, clientul APP primește un mesaj de 
avertizare care arată că ceasul a fost dat jos . Poti dezactivați această funcție când produsul este lăsat deoparte. 

10. Monitorizarea apelului Introduceți numărul dvs. de telefon în caseta de dialog, faceți clic pe OK și ceasul va forma telefonul numărul 
imediat după revenirea unei comenzi. 

Instalarea si descarcarea aplicatiei SeTracker (disponibila atat pe android cat si pe ios)

License:  este numarul care il gasesti pe spatele ceasului. Acesta il
puteti scana apasand acel patrat negru din imagine.
Account: Este numele de utilizator dorit. Trebuie sa aiba intre 4 si
16 caractere.
Nickname: Puteti pune numele copilului. Acesta va aparea pe harta
in timp ce doriti sa localizati ceasul

P_number:  Atentie  !  Acesta  este  numarul  de  telefon  unde  o  sa
puteti recupera parola in caz o uitati.
Password:  Parola intre 6 si 12 caractere.
R_password: Reluati parola setata mai sus.
Selectati Language ENGLISH si Area EUROPE.

SOS  Number:  In  acest  buton  aveti  posibilitatea  introducerii  celor  3  numere  de  telefon  care  corespund  celor  3  butoare  de
pe ceas   ( butonul 1, butonul 2 si butonul SOS )
Monitoring: Reprezinta functia prin care puteti auzi tot ce se intampla in jurul ceasului fara ca cei din jurul ceasului sa stie acest lucru.
Work mode: Aici se seteaza intervalul de timp in care doresti sa fie monitorizat ceasul. E bine sa setati orele, altfel bateria se consuma
foarte bine. Numai in intervalul selectat ceasul   transmite pozitia exacta.
Do Not Disturb: Poti seta intervalul de timp in care doresti sa nu fie deranjat copilul
SMS Alerts: Aici se stabilesc alertele pe care doresti sa le primesti prin SMS pe telefon. Exemplu: baterie slaba, remove alarm – atunci
cand ceasul este dat jos de la mana copilului.
Contacts: Aici se stabilesc persoanele de la care ceasul poate primi apeluri. Mai exact daca ceasul este apelat din exterior acesta refuza
automat apeluri. Numai contactele din agenda pot apela ceasul. Maxim 10 numere de telefon.
Language and Time Zone: De aici se seteaza limba si fusul orar. 
Functia harta : Foloseste o tehnologie de pozitionare GPS + WIFI+LBS in functie de modelul telefonului ales. Toate aceste localizari sunt
exacte.
Pentru localizare se apasa butonul LOCATE si in cateva secunde aveti  informatia pe ecranul telefonului inclusv nivelul bateriei precum si
numele strazii si numarul orientativ.
Functia GEOFENCE: setare zona de siguranta. In momentul in care copilul iese din zona setata, parintele primeste un SMS pe telefon.
Functia  Remote control. In momentul unei urgente se activeaza microfonul ceasului si poti auzi pe telefon tot ce se intampla in jurul ceasului.
Functia Alarma baterie. Daca bateria ceasului este pe terminate parintele primeste pe telefon un mesaj cu aceasta informare.
Functia Sistem recompensare: Ii poti trimite copilului pe telefon mesaje si inimioare.
Functia Convorbiri: Se pot apela numere in ambele directii. Pentru apelare rapida pe ceas sunt 3 butoane ( buton 1 – mama, buton 2 – tata, plus
un al 3-lea buton SOS ). Ceasul nu poate fi apelat din exterior decat de numerele de telefon setate in agenda ceasului. Functia Pedometru:
Pedometru. In functie de informatiile setate initial ( centrimetrii talpa copil, greutate ) se primesc informatii cu privire la pasii facuti, calorii arse,
distanta in metri, cate ore a dormit copilul.

https://www.zambirici.ro/ceasuri-copii-cu-gps/smartwatch/ceas-cu-gps-pentru-copii-zmbq50-led-bleu-produs-original.html
https://www.zambirici.ro/ceasuri-copii-cu-gps/smartwatch

