
CEAS SMARTWATCH PENTRU COPII ALBASTRU Q90 SLOT CARTELA SIM, GPS 
TRACKER, BUTON URGENTA SOS, MONITORIZARE LIVE

1. Comandati de la operatorul de telefonie mobile o cartela micro SIM cu urmatoarele 
servicii active: internet, SMS si voce (functioneaza si cu o cartela prepay) 2. Apelați 
numărul SIM pentru a vă asigura că funcționează corect. Dacă ceasul sună, funcționează! 

Configurarea aplicatiei Se Tracker in smartphone: 

1. Descărcați SeTracker 2 de la App Store (utilizatori IOS) sau Google Play (utilizator Android) 2. 
Faceți clic pe "Înregistrați-vă acum"(Register Now)

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

