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Przed uruchomieniem, instalacją i używaniem zegarka, zapoznaj się dokładnie 

z niniejszą instrukcją obsługi! 
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1. Przed pierwszym użyciem 

a.  Sprawdź, czy w pudelku znajduje się model zegarka, który był zamówiony, oraz czy w 

opakowaniu znajduje się komplet akcesoriów: 

-  zegarek z silikonową opaską 

-  przewód z końcówką magnetyczną do ładowania 

-  narzędzia do otwierania slotu na kartę SIM 

b.  Do zegarka włóż kartę microSIM pracującą w zakresie częstotliwości GSM 2G. Karta SIM 

musi mieć aktywną transmisję danych GPRS (pakiet co najmniej 30 MB / miesiąc) oraz 

aktywną funkcję identyfikacji. 

c.  Podczas instalacji karty microSIM zegarek powinien być wyłączony. 

d.  Naładuj akumulator zegarka podłączając go do portu USB dowolnego komputera za 

pomocą znajdującego się w komplecie przewodu z magnetyczną końcówką. Nie ładuj 

powyżej 3 godzin! 

UWAGA! Ładowanie baterii powinno zawsze odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej! 

e.  Zeskanuj kod QR znajdujący się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji aby pobrać i 

zainstalować aplikację Setracker na swoim telefonie. 

2. Interfejs smartwatcha 

 
2.1  Funkcje produktu: 

 ustalanie pozycji GPS + LBS + AGPS 

 wodoszczelność w klasie IP67 (uwaga na montaż karty SIM – należy zwrócić uwagę, 

czy uszczelki znajdujące się na śrubkach mocujących osłonę karty SIM zostały 

poprawnie umieszczone). UWAGA! Nie należy pływać z zegarkiem na ręce! 

 aparat fotograficzny 

 kolorowy ekran dotykowy 1,22” 

 śledzenie historii zmiany pozycji 

 licznik kroków, pomiar przebytego dystansu 

 strażnik głosowy – po potwierdzeniu numeru telefonu, zegarek może dzwonić na ten 

numer automatycznie, bez wiedzy użytkownika 

 dwukierunkowa komunikacja głosowa i czat głosowy 

 aplikacja dostępna dla urządzeń z systemem IOS i Android 

Włącznik / SOS 

Slot na kartę SIM 

Aparat fotograficzny 

Odbieranie połączeń 
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 tryb pracy „nie przeszkadzać” 

 strefa bezpieczeństwa 

 alarmowe połączenia SOS i alerty 

 alarm niskiego stanu baterii 

 parowanie zegarków (opcja make friends) 

 zdalne wyłączenie 

3. Funkcje dostępne na ekranie smartwatcha 

3.1  Główny ekran – małe ikony na górze ekranu pokazujące: poziom sygnału 

GSM, lokalizacja, sieć GPRS, poziom baterii. Na ekranie wyświetlana jest również 

aktualna data i godzina. 

3.2  Dial – Wybierz numer – smartwatch pozwala na nawiązywanie połączenia z 

dowolnym numerem, nawet jeżeli nie jest on zapisany w książce telefonicznej 

3.3 Phone book – książka telefoniczna – wystarczy wybrać jeden z 15 numerów 

wpisywanych do książki za pośrednictwem aplikacji, aby nawiązać połączenie 

3.4 Talk – Chat – po kliknięciu ikonki pojawi się ekran czatu. Wystarczy nacisnąć i 

przytrzymać przycisk „Press” aby rozpocząć nagrywanie wiadomości głosowej, a 

następnie zwolnić przycisk, aby wysłać wiadomość. Długość wiadomości głosowej 

nie może przekraczać 15 sek. 

3.5  Make friend – nawiąż znajomość – łączenie 2 zegarków wspierających 

funkcję parowania, podłączonych do sieci, mających jednakowe ustawienia czasu. 

Wystarczy dotknąć ekranu ,aby nawiązały połączenie 

3.6  Step – licznik kroków – edometr, który jest domyślnie wyłączony. Aby 

włączyć funkcję, należy użyć aplikacji. Jeżeli edometr jest włączony, liczba kroków 

jest synchronizowana z aplikacją. 

3.7  APP download – pobieranie aplikacji. Po kliknięciu ikony, kod QR jest 

powiększany, wystarczy go zeskanować za pomocą smartfona, aby pobrać i 

zainstalować aplikację. 

3.8  Camera – aparat – funkcja do robienia zdjęć za pomocą wbudowanej 

kamery. 

3.9  Album – przechowuje ostatnio zrobione zdjęcie 
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4. Konfiguracja smartwatcha w aplikacji mobilnej Setracker 

4.1  Rejestracja i logowanie – aplikacja dostępna jest jedynie dla urządzeń z systemem 

operacyjnym IOS i Android, telefony z systemem Windows nie są wspierane! W celu instalacji 

aplikacji, należy wyszukać słowa „Setracker” w App store lub Google play lub zeskanować kod QR 

znajdujący się w instrukcji lub ustawieniach zegarka. Po instalacji i pierwszym uruchomieniu 

aplikacji, pojawia się ekran logowania (rejestracji).  

Należy podać unikalny numer ID zegarka (skanując kod QR znajdujący się w ustawieniach zegarka 

lub na naklejce z tyłu –REGCode lub wpisując go ręcznie), unikalną nazwę użytkownika konta (co 

najmniej 4 znaki – litery lub liczby), przed logowaniem , w pole P-number wpisujemy numer 

telefonu rodzica, hasło (co najmniej 6 znaków), a na końcu wybrać kraj i lokalizację serwera, do 

którego należy wybrany kraj. 
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4.2  Wprowadzenie do głównego okna programu 

Po wpisaniu prawidłowych danych logowania i kliknięcia 

przycisku „Login” na pierwszym ekranie, użytkownik 

przenoszony jest do głównego okna programu. 

 

Opis funkcji: 

Voice chat (Czat głosowy) – naciśnij „Long press and sapek” 

aby zacząć nagrywanie. Puść przycisk, aby wysłać 

wiadomość. Długość nagranej wiadomości nie może 

przekroczyć 15 sek. 

Map (Mapa) – Sprawdź lokalizację zegarka w czasie 

rzeczywistym. Każde ustalenie pozycji może trwać nawet do 

3 minut. Odstęp pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami musi 

wynosić co najmniej 20 sekund. Po 3 minutach, urządzenie 

wraca do domyślnego trybu pracy. Rzeczywista pozycję 

zegarka można obserować na mapie. 

Settings (Ustawienia) – możliwość ustawienia wszystkich 

parametrów zegarka. 

 a.  SOS number (numer alarmowy) – można ustalić 

do trzech numerów alarmowych. Zegarek nawiązuje 

połączenie alarmowe z wybranym numerem automatycznie 

po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku 

SOS. Dodatkowo w przypadku sytuacji alarmowej wysyłane 

jest powiadomienia w aplikacji mobilnej. Zegarek będzie 

próbował dodzwonić się na wszystkie trzy numery (jeden po 

drugim), dwukrotnie lub do momentu, w którym 

którekolwiek połączenie zostanie odebrane. 

 b.  Monitoring – domyślnie podany numer rodzica 

ustawiany jest jako numer do monitorowania otoczeniu. Po 

potwierdzeniu poprawności numeru, zegarek nawiąże 

połączenie z numerem do monitorowania automatycznie. 

Aby usłyszeć dźwięki otoczenia, nie należy wydawać 

żadnych odgłosów. Zegarek nie słyszy dźwięków z telefonu, 

z którym ma połączenie. 

 c.  Synchronization intervals (czas synchronizacji) – 

do wyboru dostępne są trzy tryby pracy w zależności od 

potrzeb użytkownika: 

 -  domyślny – synchronizacja co 10 minut 

 -  tryb oszczędzania energii – synchronizacja co 1 

godzinę 

 -  tryb synchronizacji w trybie rzeczywistym – 

synchronizacja co 1 minutę 

 d.  Sound setting (ustawienia dźwięków) – 

dzwonek, wyciszenie – można ustawiać według potrzeb 
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 e.  Class mode (tryb „nie przeszkadzać) – możliwość ustawienia trzech okresów, w których 

zegarek będzie automatycznie odrzucał wszystkie połączenia przychodzące, pracując jedynie w 

trybie SOS (możliwość nawiązania połączenia alarmowego). Funkcja wykorzystywana najczęściej w 

czasie zajęć szkolnych. Tryb działa jedynie od poniedziałku do piątku. 

 f.  Notification settings (ustawienia powiadomień) – niski poziom baterii, przyciski SOS.  

 g.  Phone book (książka telefoniczna) – możliwość dodania 15 numerów (numer i imię), które 

pojawią się w książce telefonicznej w zegarku.  Te numery mogą dzwonić na zegarek i odwrotnie. 

 h.  Szybkie połączenie z przyjaciółmi – 2 zegarki GW400X z kartami od tego samego 

operatora pozwalają na szybkie dodanie kontaktu w aplikacji 

 i.  Set Local Base Station (ustawienie LBS) – jeżeli przełącznik jest włączony, znacznik 

pozycjonowania LBS będzie widoczny na mapie. Funkcję tą lepiej wyłączyć, jeżeli lokalizacja LBS 

znacznie odbiega od pozycji GPS 

 j.  Language and region (Język i lokalizacja) – jeżeli czas wyświetlany na zegarku nie jest 

prawidłowy, należy wybrać poprawną strefę czasową. Ta funkcja pracuje poprawnie tylko wtedy, 

kiedy zegarek jest połączony z aplikacją 

 k.  zdalne wyłączenie – ponieważ zegarek nie może być wyłączony przyciskiem po tym jak 

zostanie uruchomiony, jedynym sposobem na jego wyłączenie jest zdalne wyłączenie za pomocą 

aplikacji 

 

GEO fence safety area (strefa bezpieczeństwa) – minimalny promień strefy – 200m. Jeżeli zegarek 

przekroczy granicą strefy, zostanie wygenerowany alarm. Funkcja działa jedynie w zasięgu sieci 

GPS. Pozycjonowanie z wykorzystaniem lokalnych stacji bazowych operatorów komórkowych nie 

powoduje wygenerowania alarmu. 

 

Love rewards (nagrody) – wybierz liczbę czerwonych serc w aplikacji, aby wyświetlić ją na ekranie 

zegarka 

 

Device (urządzenie) – to funkcja pozwalająca odnaleźć zegarek. Po wybraniu tej funkcji, zegarek 

powinien zacząć dzwonić przez ok. 1 minutę. Aby przerwać, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk. 

 

Footprint (ścieżka) – funkcja do sprawdzania historii trasy zegarka w różnych okresach czasowych. 

Dane lokalizacyjne mogą być przechowywane przez maksymalnie 90 dni. 

 

Display activities (wyświetl aktywności) – pokazuje liczbę kroków, ilość ćwiczeń, przebyty dystans 

i monitor snu. 

 

Notification overview (podgląd informacji) – 

wcześniejsze powiadomienia 

5. „My interface” (moje konto)  - kliknięcie ikonki 

„My” na stronie głównej powoduje 

wyświetlenie informacji nt. konta. 

a.  Dane osobiste – podstawowe informacje nt. 

konta w aplikacji 

b.  Lista wyposażenia – lista urządzeń 

podłączonych do konta. Jeżeli posiadasz więcej 
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niż jedno urządzenie do monitorowani, można je podłączyć do tego samego konta w aplikacji. 

UWAGA! Wystarczy zarejestrować jedno konto w aplikacji, a później wtym miejscu można 

dodawać kolejne zegarki. 

c.  Change the password – funkcja zmiany hasła 

 

6. Tryby pracy zegarka – urządzenie posiada trzy podstawowe modele pracy różniące się 

częstotliwością synchronizacji danych: 

 Tryb normalny (normal mode) – czas synchronizacji – 10 min 

 Tryb oszczędzania energii (power saving mode) – czas synchronizacji – 1 godzina 

 Lokalizacja w czasie rzeczywistym (Real-time positioning) – czas synchronizacji – 1 minuta 

 

7. Problemy i rozwiązywanie 

a.  Nie mogę zarejestrować konta w aplikacji 

Błąd pojawia się podczas wpisywania ID urządzenia (urządzenie nie istnieje lub jest już 

zarejestrowane). Bardzo często zdarza się, że użytkownicy rejestrują konta podając błędne 

numery ID zegarków. W takiej sytuacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą i podanie numeru 

rejestracyjnego zegarka, zegarek zostanie zresetowany (odłączony od konta) w celu 

ponownej rejestracji. 

b.  Urządzenie nie jest połączone z Internetem (nie pojawia się odpowiednia ikonka na 

ekranie zegarka i nie da się skonfigurować go w aplikacji – urządzenie nie jest w sieci) 

-  upewnij się, że karta SIM jest włożona poprawnie, pracuje w sieci 2G i posiada środki 

pozwalające jej na transmisję danych 

-  jeżeli karta SIM włożona do telefonu działa poprawnie (karta bezpinowa), można bez 

problemu przeglądać strony internetowej, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu zdalnej 

konfiguracji urządzenia. 

 

8. Pobierz aplikację 

Aplikacja Setracker wspiera jedynie system operacyjny Android oraz Ios. 

 
Uwaga! Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej instrukcji bez 

powiadomienia. Część opisywanych funkcji może się różnić nazewnictwem lub sposobem 

działania, w zależności od modelu i oprogramowania. 

 

 


