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Εγχειρίδιο χρήσης 
παιδικού ρολογιού

1) Είσοδος SIM κάρτας
2) USB
3) Κάμερα
4) Πίσω
5) Ηχείο
6) Κουμπί Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης / SOS
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Διαβάστε προσεχτικά το παρών εγχειρίδιο πριν την πρώτη 
χρήση του ρολογιού για την σωστή εγκατάσταση και 
χρήση αυτού.
1) Ελέγξτε αν όλα τα παρελκόμενα είναι στην συσκευασία
2) Προμηθευτείτε μια MICRO-SIM κάρτα με 
υποστηριζόμενο δίκτυο GSM. Βεβαιωθείτε πώς το ρολόι 
είναι απενεργοποιημένο πριν την εισαγωγή της κάρτας 
SIM.
3) Είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί η λειτουργία GPRS 
τής κάρτας SIM, πριν την εισαγωγή της στο ρολόι.
4) Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο. 
Μπορείτε να απευθυνθείτε στον προμηθευτή για βοήθεια 
κατά την εγκατάσταση.
5) Ο κωδικός QR και το bar code χρησιμοποιούνται για 
εγγεγραμμένους χρήστες.
6)  Εικόνες εισαγωγής κάρτας SIM

1) Χρησιμοποιήστε ένα 
κατσαβίδι.

2) Αφαιρέστε τις βίδες και το 
προστατευτικό κάλυμμα.

3) Με το ρολόι 
απενεργοποιημένο, τοποθετήστε 
σωστά την κάρτα SIM. Προσοχή 
στις γωνίες της κάρτας.

4) Τοποθετήστε ξανά το 
κάλυμμα και τις βίδες που 
αφαιρέσατε προηγουμένως.



2) Λειτουργίες ρολογιού

Εύρεση τοποθεσίας μέσω κεραίας.

Εύρεση τοποθεσίας μέσω GPRS

Τηλεφωνικός κατάλογος

Ενδοεπικοινωνία

Βήματα

Ξυπνητήρι

Φράχτης προστασίας

Λειτουργία SOS

Καιρός

Απομακρυσμένη απενεργοποίηση

Παιχνίδι

Κάμερα

Φωτογραφικό άλμπουμ

Πληκτρολόγιο κλήσεων



3) Κατεβάστε την εφαρμογή για Android 
ή IOS, σκανάροντας τον παρακάτω 
κωδικό QR.

3.1) Κατέβασμα εφαρμογής

Κατεβάστε την εφαρμογή “Setracker2”
a)Σκανάροντας τον παρακάτω κωδικό QR ή τον κωδικό 
στο πίσω μέρος του ρολογιού
β) Κατεβάστε την εφαρμογή στο APP store.

3.2) Εγγραφή στην εφαρμογή

Πρέπει να κάνετε εγγραφή πριν μπορέσετε να 
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. Το ID για την εγγραφή 
μπορεί να βρεθεί σκανάροντας τον κωδικό στο ρολόι 
είτε χειροκίνητα. Το όνομα χρήστη πρέπει να έχει 
τουλάχιστον 4 χαρακτήρες και να είναι μοναδικό. Οι 
υπόλοιπες πληροφορίες μπορούν να εισαχθούν από 
εσάς. Ο κωδικός σας μπορεί να αλλάξει μεταγενέστερα. 
Ακολουθούν εικόνες που δείχνουν την διαδικασία 
εγγραφής.



3.3) Ρύθμιση APN για πρόσβαση στο GPRS

Ανάλογα την SIM κάρτα, ενδέχεται να χρειαστεί να 
ρυθμίσετε το APN για να μπορεί να λειτουργήσει 
σωστά το GPRS. Επικοινωνήστε με το κατάστημα 
που προμηθευτήκατε την κάρτα για περισσότερες 
πληροφορίες



IP και PORT
EU: pw,123456,ip 52.28.132.157,8001#
South America: pw,123456,ip,54.207.93.14,8001
North America: pw,123456,ip,54.153.6.9,8001#
Με την εισαγωγή σωστής κάρτας SIM και με το ρολόι 
ενεργοποιημένο, δεν θα χρειαστεί να εισάγεται κάποια 
από τα παραπάνω.
1) Εισαγωγή στο κεντρικό μενού
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, εισάγεται τα 
διαπιστευτήρια σας και κάντε είσοδο.

Οδηγίες χρήσης
1) Φωνητική συνομιλία: Σας δίνεται η δυνατότητα 
να στείλετε ηχητικά μηνύματα από και προς το 
ρολόι. Η μέγιστη διάρκεια 
φωνητικού μηνύματος είναι 
15 δευτερόλεπτα. Πατήστε μία 
φορά το κουμπί ενεργοποίησης 
του ρολογιού για να ακουστεί 
το μήνυμα.
2) Χάρτης: Εμφανίζεται η 
τοποθεσία του ρολογιού σε 
πραγματικό χρόνο. Πατήστε 
την ένδειξη “Εντοπισμός” για 
να ξεκινήσει η διαδικασία 
εντοπισμού για 3 λεπτά. Οταν 
στον χάρτη υπάρχει ένα μπλε 
εικονίδιο σημαίνει ότι ο εντοπισμός της τοποθεσίας 
έγινε με LBS.
3) Ρυθμίσεις: Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι όπως για 
παράδειγμα την ώρα και την ημερομηνία.



Οδηγίες για την λήψη ειδοποιήσεων
Το κινητό λαμβάνει όλες τις ειδοποιήσεις που λαμβάνει 
και το ρολόι. Πλοηγηθείτε στο αντίστοιχο μενού 
ειδοποιήσεων στην εφαρμογή για περισσότερες 
πληροφορίες.

Διαφορετικές λειτουργίες ρολογιού
Υπάρχουν 3 βασικές λειτουργίες: κανονική λειτουργία, 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, λειτουργία 
παρακολούθησης. Κάθε λειτουργία έχει και διαφορετικό 
διάστημα μεταφόρτωσης.
Κανονική λειτουργία: 10 λεπτά διάστημα 
μεταφόρτωσης.
Εξοικονόμηση ενέργειας:  1 ώρα διάστημα 
μεταφόρτωσης.
Λειτουργία παρακολούθησης: 1 λεπτό διάστημα 
μεταφόρτωσης.

Σχετικά με το ρολόι
Λειτουργία SOS
Κρατώντας πατημένο το κουμπί SOS για 3 δευτερόλεπτα 
ξεκινάει η διαδικασία κλήσης SOS. Το ρολόι θα καλέσει 
και τους 3 αριθμούς που έχετε ορίσει εσείς από την 
εφαρμογή ένα ένα σε περίπτωση που δεν υπάρξει 
απάντηση από τον πρώτο αριθμό. Αυτός ο κύκλος 
γίνεται 2 φορές. Ταυτόχρονα, το ρολόι θα στείλει 
μήνυμα sms στον αριθμό γονέα που έχετε ορίσει.

Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
Το ποσοστό μπαταρίας του ρολογιού εμφανίζεται σε 
ποσοστό. Οταν αυτό πέσει κάτω από 20%, θα σας 



ειδοποιήσει στο κινητό σας ότι η στάθμη μπαταρίας 
είναι χαμηλή.

Φωνητική συνομιλία
Μπορείτε να στείλετε φωνητικά μηνύματα από και προς 
το ρολόι.

Αριθμός γονέα
Πρέπει να ορίσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό κινητού 
ως τον αριθμό γονέα. Το ρολόι μπορεί να καλέσει μόνο 
αυτόν τον αριθμό.

Απενεργοποίηση
Πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης για να 
απενεργοποιήσετε το ρολόι όσο δεν υπάρχει sim 
κάρτα εσωτερικά. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα απομακρυσμένης 
απενεργοποίησης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε περίπτωση που το ρολόι δεν μπορεί να συνδεθεί με 
τον κεντρικό διακομιστή και δεν εμφανίζει σήμα, ελέγξτε 
τα παρακάτω
1) Βεβαιωθείτε πως η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά
2) Βεβαιωθείτε πώς η κάρτα SIM υποστηρίζει το δίκτυο GSM
3) Βεβαιωθείτε αν οι αριθμοί IP, Port, και ID είναι 
σωστοί. Δείτε αν ο αριθμός ID στην συσκευασία του 
ρολογιού, είναι ίδιος με τον αριθμό ID στο λογισμικό 
του ρολογιού. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό ID του 
ρολογιού στέλνοντας το μήνυμα “pw,123456,ts#” από το 
κινητό σας στο ρολόι.



4) Υπάρχουν 2 περιπτώσεις για τις οποίες δεν μπορείτε 
να κάνετε εγγραφή στην εφαρμογή.
- Ο αριθμός ID δεν υπάρχει ή χρησιμοποιείτε ήδη
Το όνομα χρήστη που επιλέγεται υπάρχει ήδη. Σε αυτήν 
την περίπτωση, επιλέξτε άλλο όνομα χρήστη.

Προδιαγραφές υλικού
#   Λειτουργία  Μοντέλο / Παράμετρος 

1   Επεξεργαστής MT6261  

2   Σύστημα επικοινωνίας GSΜ 

3   Συχνότητα  850/900/1800/1900 Hz 

4   Οθόνη  1,44 inch HD colored οθόνη αφής 

5   Ανάλυση  128*128  

6   Κάμερα  80000 pixels  

7   Μπαταρία  400mAh μπαταρία λιθίου 

8   Εσωτερική μνήμη 32MB 

9   Υλικό κατασκευής Πλαστικό (ABS+PC) 

10  Υλικού λουριού Σιλικόνη  

11  Μέγ. ρολογιού 52.6MM*40.9ΜΜ*14MM 

12  Βάρος ρολογιού 42.8g   

Περιεχόμενα συσκευασίας
#        Αντικείμενο                Ποσότητα

1        Ρολόι          1

2        Καλώδιο USB                 1

3        Κατσαβίδι 1

4        Εγχειρίδιο χρήσης 1

5        Βελόνα εξόδου 1

6        Δύο έξτρα βίδες 1

Παρακαλούμε 
ελέγξτε τα 
αντικείμενα στην 
συσκευασία. Αν 
κάποιο απουσιάζει, 
επικοινωνήστε με 
τον κατασκευαστή.



FAQ

Είναι το ρολόι αδιάβροχο; Μπορώ να το βουτήξω σε 
νερό;
Το ρολόι έχει πιστοποίηση IP67 και είναι ανθεκτικό σε 
τυχαία επαφή με το νερό. Δεν μπορείτε να το βουτήξετε 
στο νερό, ούτε να κάνετε μπάνιο φορώντας το.

Τι είδους κάρτα SIM παίρνει το ρολόι;
Το ρολόι δέχεται μόνο κάρτα SIM με υποστηριζόμενο 
δίκτυο 2G και GSM.

Το ρολόι εκπέμπει ισχυρή ακτινοβολία; Θα μου 
προκαλέσει προβλήματα υγείας;
Το ρολόι έχει ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένη τρίτη 
εταιρία ελέγχου. Η ακτινοβολία που εκπέμπει είναι 
μηδαμινή (σχεδόν μηδενική). Δεν μπορεί να προκαλέσει 
πρόβλημα στην υγεία σας.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ρολόι χωρίς κάρτα SIM;
Αν το ρολόι δεν έχει κάρτα SIM, δεν θα μπορεί να 
πραγματοποιήσει κλήσεις και να δέχεται SMS.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις του φορτιστή;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε φορτιστή 
USB. Υπάρχει ένδειξη της μπαταρίας στο ρολόι. Οταν η 
στάθμη είναι χαμηλή, φορτίστε το ρολόι.

Πόσες ώρες χρειάζονται για να φορτίσει το ρολόι;
Χρειάζονται περίπου 2 ώρες για την πλήρη φόρτιση του 
ρολογιού. Υπάρχει ένδειξη της μπαταρίας στο ρολόι. 
Οταν η στάθμη είναι χαμηλή, φορτίστε το ρολόι.



IP67 – Μόνο ανθεκτικό στη σκόνη
Απαγορεύεται η επαφή με το νερό.

Αν δεν χρησιμοποιήσω το ρολόι για ένα χρονικό 
διάστημα, θα υπάρξει πρόβλημα στην λειτουργία του;
Η μπαταρία του ρολογιού θα εξαντληθεί μετά από ένα 
χρονικό διάστημα. Φορτίστε την συσκευή για 10 λεπτά 
πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.

Πόσο ασφαλής είναι η μπαταρία; Υπάρχει περίπτωση 
να καεί;
Το ρολόι χρησιμοποιεί μπαταρία λιθίου η οποία δεν 
προκαλεί προβλήματα υπερθέρμανσης, έκρηξης ή 
φωτιάς. Επίσης η μπαταρία προστατεύετε λόγω της 
κατασκευής του ρολογιού.
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