
NÁVOD K NASTAVENÍ DĚTSKÝCH CHYTRÝCH HODINEK CHILDREN SAFE: 

 

1. Před prvním použitím hodinky plně nabijte přiloženým nabíjecím kabelem. Nejjednodušší způsob 
nabíjení je připojením k počítači přes USB port. Baterie je plně nabitá, když se na obrazovce 
hodinek zobrazí ikona plné baterie. 

2. Odstraňte kryt ze zadní části hodinek. Pomocí přiloženého malého šroubováku odšroubujte 

šrouby a odstraňte hliníkový kryt. Zvedněte baterii, ale nevyndávejte ji ven, protože je připevněná 

kabely. Pod baterií je ukrytý slot pro SIM kartu. Do toho slotu správně vložte micro SIM kartu 

(vzhledem k tvaru karty), zavřete slot a jemně ho posuňte doprava nebo doleva, až s kliknutím 

zapadne do správné polohy. V případě, že má SIM karta zapnutou ochranu PIN kódem, budete 

muset nejdříve odstranit ochranu, aby SIM karta fungovala bez PIN kódu. To provedete vložením 

SIM karty do mobilního telefonu (návod je napsán pro telefon se systémem Android, pro uživatele 

Apple telefonu se postup trochu odlišuje) a přejděte do menu Nastavení -> Zabezpečení -> 

Zamčení SIM karty a zaškrtněte Zamkni SIM kartu. Pro správné fungování chytrých hodinek musí 

SIM karta umožňovat přenos mobilních dat. 

3. Chytré hodinky zapněte delším držením tlačítka pro zapnutí. 

4. Do svého chytrého telefonu si v obchodě Google Play (telefon s Androidem) nebo AppStore 

(telefon s iOS) stáhněte aplikaci »SeTracker« (může být také SeTracker2 nebo 3). 

5. Otevřete aplikaci SeTracker, klikněte na »Register« a zadejte následující údaje: 

a. License: zadejte čísla, která jsou napsána pod QR kódem, který se nachází na zadní straně 

hodinek na hliníkovém krytu (vedle čísel je napsáno REG CODE), nebo zmáčkněte čtvereček 

a skenujte QR kód a telefon ho automaticky přepíše do pole. 

b. Account: vaše telefonní číslo, pouze ve tvaru 00420 (např. 00420 111 222 333) nebo vaši 

e-mailovou adresu. S těmito údaji se budete přihlašovat do aplikace. 

c. Nickname: přezdívka podle vašeho výběru. 

d. Phone (p-number): telefonní číslo SIM karty, která je v chytrých hodinkách, pouze ve tvaru 

00420. 

e. Password: heslo podle vašeho výběru. 

f. Confirm Pws (R_password): znovu zadejte heslo. 

g. Language: english. 

h. Area: Europe and Africa. 

i. Zmáčkněte OK. Pokud máte problémy, znovu zkontrolujte, jestli jste správně zadali 
všechny údaje.  

j. Pokud jste všechno zadali správně, otevře se vám aplikace. 

6. Na chytrých hodinkách zkontrolujte, jestli jsou na obrazovce v horním rohu bílé čárky, které 

ukazují, že mají hodinky signál sítě. Zkontrolujte také, jestli se v horním rohu chytrých hodinek 

ukazuje ikona »E«. To znamená, že na hodinkách funguje mobilní přenos dat, což znamená, že jste 
hodinky správně nastavili, všechno funguje tak, jak má a nyní můžete chytré hodinky využívat. 

Pokud se ikona pro síť a mobilní přenos dat nezobrazí, zkuste chytré hodinky vypnout a znovu 

zapnout. Zkuste z vašeho telefonu zavolat na číslo v chytrých hodinkách. Pokud hodinky zazvoní, 

postupovali jste správně.



NÁVOD V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ: 

V případě, že hodinky nezvoní: 

a. Zkontrolujte síť. 

b. Zkontrolujte, jestli jste zavolali na správné číslo. 

c. Zkontrolujte, jestli jste správně vložili SIM kartu. 

d. V případě, že jsou všechny uvedené body provedeny správně a hodinky přesto nezvoní, obraťte 
se na nás s popisem problému nebo s žádostí o výměnu. 

Pokud nemůžete přijít na to, proč na chytrých hodinkách nefunguje síť nebo mobilní přenos dat, může to 

být z důvodu jiného mobilního operátora. V tom případě postupujte podle následujících pokynů: 

Z telefonu zašlete SMS zprávu na telefonní číslo v chytrých hodinkách. Opište přesně tak, jak je to 

v návodu, bez velkého písmena na začátku a mezer. Nejdříve odešlete první SMS, počkejte několik minut 

a potom pošlete druhou.  

PRVNÍ SMS: pw,523681,ip,52.28.132.157,8001# 

DRUHÁ SMS závisí na tom, kdo je operátorem SIM karty, která je v chytrých hodinkách. SMS znovu pošlete 
na telefonní číslo, které je v chytrých hodinkách. 

V případě, že máte Telekom: pw,523681,apn,internet,mobitel,internet,29341# 

V případě, že máte Simobil: pw,523681,apn,internet.simobil.si,simobil,internet,29340#  

V případě, že máte Telemach: pw,523681,apn,internet,,,29370# 

V případě, že máte T-2: pw,523681,apn, t-2.net,,,29341# 

V případě, že máte Izimobil: pw,523681,apn,internet,izimobil,izimobil,29341#  

V případě, že máte Bob: pw,523681,apn,internet.bob.si,bob,internet,29340# 

Pokud bylo spojení navázáno, obdržíte zpětnou SMS zprávu a na obrazovce hodinek se objeví písmeno 

E. Hodinky kliknutím na Watch v aplikaci také zavibrují. 

Pokud neobdržíte žádnou zpětnou zprávu, neobjeví se písmeno E, nebo vám aplikace v telefonu ukazuje, 

že je device offline, zkuste to znovu. Někdy je potřeba více pokusů, než se spojení naváže. 

Uživatelé Telekomu můžou SIM kartu z hodinek vložit do telefonu a poslat SMS s obsahem MMS na číslo 

1918. Kartu poté znovu vložte do hodinek a po resetování hodinek (nechte, ať se baterie úplně vybije) 

by se mělo na displeji hodinek zobrazit písmeno E. 

U ostatních poskytovatelů kontaktujte prosím operátora a zeptejte se ho na instalace APN na vaši SIM 

kartu.  

V případě, že se vám po více pokusech nepodaří nainstalovat APN nastavení, zkuste následující: 

Pošlete SMS na číslo v hodinkách s obsahem: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# 

Pokud dostanete odpověď: [surl,52.28.132.157,port,8001#ok!, povedlo se vám nainstalovat první krok. 

Poté pošlete druhou SMS, jak je uvedeno výše v návodu. Pokud neobdržíte odpověď na SMS číslo 2, 

pošlete SMS číslo 2 znovu, jak je uvedeno výše v návodu, pouze prvních 6 čísel nahraďte číslicemi 123456. 

Příklad za Telekom: pw,123456,apn,internet,mobitel,internet,29341# 

Na tuto SMS byste měli obdržet odpověď: apn:(název apn spojení vzhledem k 

operátorovi);user:;passwork:;userdata:(číslo na konci druhé SMS). 

Příklad za Telekom: apn: internet,mobitel,internet;user:;passwork:;userdata:29341. 

V případě, že je nastavení úspěšné, objeví se na displeji písmeno E. Pokud se písmeno E neobjeví, musíte 

hodinky ještě resetovat (zmačknutí tlačítka zapnutí/vypnutí). 

Znovu vstupte do aplikace, klikněte Watch a zařízení budou propojená. 


