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Przed uruchomieniem, instalacją i używaniem zegarka, zapoznaj się dokładnie 

z niniejszą instrukcją obsługi! 

  



 
Smartwatch EWCareS1, EWCareS3 

 

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 

b.  Do zegarka włóż kartę SIM (nanoSIM dla zegarka EWCareS3, microSIM dla zegarka 

EWCareS1) pracującą w zakresie częstotliwości GSM 2G. Karta SIM musi mieć aktywną 

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

identyfikacji połączeń przychodzących. 

c.  Podczas instalacji karty SIM zegarek powinien być wyłączony. 

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

adaptera 5V) za pomocą znajdującego się w komplecie przewodu z magnetyczną końcówką. 

Nie ładuj powyżej 3 godzin! 

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

zainstalować aplikację Setracker na swoim telefonie. 

f.  Kod rejestracyjny urządzenia powinien znajdować się w formie kodu kreskowego do 

zeskanowania na zawieszce przy zegarku. 

2. Interfejs smartwatcha 

  
 

Włącznik / 

Przycisk SOS 

Dioda sygnalizacyjna 

Czujnik pulsu 

Przycisk odbierz  

połączenie / chat 

Port ładowarki magnetycznej 
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2.1  Funkcje produktu: 

• ustalanie pozycji GPS + LBS + WIFI 

• wodoszczelność w klasie szczelności IP67 – ochrona przed pyłem i niewielkim 

strumieniem wody – nadaje się do niewielkich zachlapań przy codziennym 

użytkowaniu. UWAGA! Nie należy pływać z zegarkiem na ręce! 

• kolorowy ekran dotykowy (EWCareS3) 

• pulsometr 

• licznik kroków 

• aplikacja dostępna dla urządzeń z systemem IOS i Android 

• dwukierunkowa komunikacja głosowa i czat głosowy 

• alarmowe połączenia SOS i alerty 

• alarm niskiego stanu baterii 

• zdalne wyłączenie 

3. Główne funkcje smartwatcha 

Przycisk SOS (czerwony) 

jeżeli urządzenie jest wyłączone, należy przycisnąć i przytrzymać przycisk SOS przez ok. 5 sek, aby go 

włączyć. Po skonfigurowaniu w aplikacji numerów alarmowych i włączeniu urządzenia, należy 

przycisnąć i przytrzymać przez chwilę przycisk SOS, aby urządzenie rozpoczęło wybieranie numerów 

alarmowych. Krótkie przyśnięcie przycisku w trakcie rozmowy, powoduje jej zawieszenie. Trzykrotne 

krótkie naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie procedury pomiaru pulsu. 

Aby sprawdzić połączenie urządzenia z serwerem, należy włożyć kartę SIM, włączyć urządzenie i 

nacisnąć krótko przycisk SOS. Jeżeli pojawi się zielona dioda, połączenie jest prawidłowe. W 

przypadku pojawienia się czerwonej diody, występuje problem z połączeniem. 

Przycisk zielony 

naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przy włączonym zegarku spowoduje uruchomienie procedury 

nagrywania dźwięku. Po zwolnieniu przycisku, nagrana wiadomość zostanie wysłana do aplikacji. Aby 

odebrać połączenie przychodzące, należy nacisnąć zielony przycisk. 

Dioda sygnalizacyjna 

-  czerwona dioda mruga co 5s – niski poziom baterii (poniżej 20%) 

-  czerwona dioda mruga co 1s podczas ładowania 

-  zielona dioda miga podczas rozmowy głosowej, powinna świecić się stale po pełnym naładowaniu 

baterii 

-  diody – czerwona i zielona migają na zmianę podczas pomiarów pulsu. Po wykonanym poprawnie 

pomiarze, zielona dioda świecie przez 3 s. W przypadku błędu, przez 3 s świeci dioda czerwona. 
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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. Po instalacji i pierwszym 

uruchomieniu aplikacji, pojawia się ekran logowania (rejestracji).  

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

przywieszce przy zegarku –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 opiekuna, hasło (co najmniej 6 znaków), a na końcu wybrać kraj i lokalizację serwera, do 

którego należy wybrany kraj.  

 

 
 

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 speak” aby zacząć 

nagrywanie. Puść przycisk, aby wysłać wiadomość. Długość nagranej 

wiadomości nie może przekroczyć 15 sek. 

Calling (telefon) – ustaw numer zegarka aby nawiązywać z nim 

połączenie jednym przyciskiem 

Phone book (książka telefoniczna) – możliwość dodawania numerów 

dostępnych później z poziomu książki telefonicznej w urządzeniu 

(wybierane przez trzykrotne, krótkie przyciśnięcie zielonego przycisku 

lub z pozycji książki kontaktów w zegarkach z wyświetlaczem) 

Walk (Kroki) – licznik kroków w danym dniu, a także możliwość 

konfiguracji i wyłączenia pedometru 
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Turnover in sleep (monitor snu) – monitoruje pozycję użytkownika podczas snu 

Heart rate (pulsometr) – daje możliwość wysłania polecenia do urządzenia powodującego 

pomiar pulsu oraz porównanie danych historycznych 

Map (Zlokalizuj) – sprawdzanie pozycji zegarka w czasie rzeczywistym. Ustalenie bieżącej 

lokalizacji zajmuje ok. 3 minut, natomiast czas aktualizacji lokalizacji w zegarku to ok. 20 sek. 

Po 3 minutach zegarek wraca do domyślnego trybu pracy dając możliwość określenia bieżącej 

lokalizacji na mapie. Kiedy ikona lokalizacji jest czerwona - urządzenie pokazuje lokalizację 

GPS, niebieska - przybliżoną lokalizację na podstawie stacji bazowych GSM (LBS), zielona – 

lokalizację bazującą na danych z Access Pointów Wifi. 

 

ME (Mój) – możliwość ustawienia wszystkich parametrów zegarka. 

a.  SOS number (SOS/NUMER RODZINNY) – 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 (Monitoring głosu) – domyślnie podany numer 

opiekuna ustawiany jest jako numer do monitorowania otoczenia. 

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. Work mode (tryb pracy) – 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.  Looking for device (lokalizacja urządzenia - sprzęt) – po wybraniu funkcji, zegarek zacznie 

dzwonić przez minutę lub do anulowania alarmu przez naciśnięcie przycisku, co daje możliwość 

znalezienia urządzenia 

e.  Usuń usługę reklamową – płatna opcja usunięcia reklam w aplikacji.  

f.  SMS Alerts (ustawienia SMS) – ustawienia numerów do alertów SMS: niski poziom baterii, 

przyciski SOS. Na ustawiony w pierwszym polu numer telefonu będą przychodziły powiadomienia 

SMS 

g.  Do not disturbing period (nie przeszkadzać) – możliwość ustawienia do trzech interwałów 

czasowych, w których połączenia przychodzące będą blokowane. 

h.  Alarm (Sprzęt alarmowe) – możliwość ustawienia do trzech alarmów pojawiających się na ekranie 

urządzenia. 

i.  Family member (członkowie rodziny) – na koncie głównego użytkownika administracyjnego 

(konto, do którego zegarek został przypisany jako pierwszy), widać listę kont, do których zegarek 

został również przypisany, z możliwością zarządzania dostępem 
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j.  Time zone and time (Strefa Język i czas) – ustawienia języka i strefy czasowej. Ta funkcja pracuje 

poprawnie tylko wtedy, kiedy zegarek jest połączony z aplikacją 

k.  Change settings (zmień ustawienia) – możliwość włączania / wyłączania funkcji urządzenia – 

funkcja wybierania numeru telefonu w urządzeniu (tylko dla urządzeń z wyświetlaczem) 

l.  LBS (lokalizacja LBS) – jeżeli przełącznik jest włączony, znacznik pozycjonowania LBS (lokalizacja 

przybliżana bazująca na stacjach bazowych operatorów GSM) będzie widoczny na mapie. Funkcję tą 

lepiej wyłączyć, jeżeli lokalizacja LBS znacznie odbiega od pozycji GPS 

m.  Remote shutdown (zdalne wyłączenie) – ponieważ zegarek nie może być wyłączony przyciskiem 

po tym jak zostanie uruchomiony i sparowany z aplikacją, sposobem na jego wyłączenie jest zdalne 

wyłączenie za pomocą aplikacji 

n. Remote restart (zdalny restart) – zdalne ponowne uruchomienie urządzenia 

o. Device list (Lista wyposażenia) – jeżeli monitorujesz więcej niż jedno urządzenie, możesz je 

połączyć z jednym kontem użytkownika. Należy użyć funkcji „Dodaj urządzenie” dostępnej z tego 

menu. 

p.  Message (Wiadomości) – historia alertów zgłaszanych przez urządzenie 

r.  Change password (zmiana hasła) – zmiana hasła do konta 

s. Logout (Wyloguj konto) – wylogowanie bieżącego użytkownika 

 

5. 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 

Tryb pracy urządzenia ma znaczący wpływ na użycie baterii – im częstsza synchronizacja, tym 

krótszy czas pracy baterii. 

6. Podstawowe funkcje 

6.1. Alarm SOS 

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SOS przez ok. 3 spowoduje wejście urządzenia w tryb 

awaryjny. Jeżeli urządzenie posiada ekran, odpowiednia informacja zostanie na nim 

wyświetlona i rozpocznie się wybieranie pierwszego z ustawionych numerów alarmowych. 

Jeżeli ustawiono więcej niż jeden numer alarmowy, na numerach nie ma uruchomionej 

usługi poczty głosowej i aktualnie wybierany numer się nie zgłasza, urządzenie po nieudanej 

próbie połączenia, wykona kolejną, na drugi ustawiony numer. Maksymalnie wykonywane 

są dwie próby połączenia na każdy z maksymalnie trzech numerów alarmowych. Oprócz 

tego pojawi się powiadomienie w aplikacji opiekuna. 

6.2. Czat głosowy 

Interkom pomiędzy urządzeniem i aplikacją 

6.3. Monitoring dźwięku 

Jeżeli funkcja w urządzeniu jest dostępna, wystarczy podać numer telefonu uprawniony do 

monitorowania głosu i po uruchomieniu jej, urządzenie nawiąże jednostronne połączenie 

głosowe, dzięki któremu opiekun będzie słyszał dźwięki z otoczenia urządzenia 

6.4. Wyłączanie urządzenia 

Po włożeniu karty SIM, wyłączenie urządzenia możliwe jest tylko z poziomu aplikacji 

opiekuna lub po rozładowaniu baterii 
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6.5. Książka telefoniczna 

Możliwość ustawienia 10 numerów telefonu dostępnych do wybrania z poziomu zegarka.  

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. 

 

 


