
 

 

 

Manual för SAFEWATCH Basic och Time 

 

Snabbstartguide (Setracker) 

Vänligen läs denna guide noggrant före användning, så att du installerar och använder 
klockan korrekt. 
 
I. Före användning 

Kontrollera att modelen är korrekt och att tillbehören är komplett. 

Välj SIM-kort i GSM-nätverket / 2G. 

Stäng av klockan innan du sätter på kortet! 

Klockans SIM-kort ska ha GPRS-funktion och nummerpresentation. 

Installera APPEN i mobiltelefon. 

Streckkod eller QR-kod används för användarregistrering. 

 

II. Funktioner 

l GPS+WIFI + LBS 

l GPRS positionering, spårning och övervakning i realtid 

l Telefonbok 

l Chat/meddelanden 

l Fotspår 

l Väckarklocka 

l Säkerhetsområde/Geofence 

l SOS knapp 

l Alarm vid lågt batteri 

l Avstängning via app 

l IP67 vattentät 

 

III. Introduktion 

 



 

:                  

 

Huvud funktioner BASIC: 

Knapp 1: Tryck in knappen 1 i 5 sekunder för starta klockan. Tryck kort på knapp 1 för att prata 

efter start.  

Om SOS-telefonnummer är inlagda i appen, tryck länge på knapp 1 för att starta 

SOS-uppringning.  

Kort tryck för att svara om telefonsamtal inkommer. Håll ining i tre gånger för attin i hjärtrytmen 

och blodtryckstestet. 

Tryck kort på SOS-tangenten efter kortinsättning och start (grön lampa lyser i 1 s om servern är 

ansluten; röd lampa lyser i 1 s om servern inte är ansluten). 

Knapp 2: Tryck kort på knapp 2 för att få tiden uppläst; tryck länge på knapp 2 för röstinspelning 

och skicka meddelandet till APP efter att du släppt knappen. Tryck kort på knapp 2 för att svara på 

en telefon, om någon. Håll korttryckt i tre gånger för att ringa telefonnummer. 

 

Indikatorlampa: 

1. LED-röd lampa: Röd lampa kommer att flimra var 5:e sekund om ett lågt batteri (lägre än 20%); 

det kommer att flimra varannan sekund under laddningsperioden. 

2. LED-grön lampa: Grön lampa kommer att flimra i 5 sek om det finns ett meddelande; den tänds 

normalt efter fulladdat under laddningsperioden. 

Röda och gröna lampor flimrar växelvis i hjärtfrekvens och blodtryckstest. Efter testet kommer 

grön lampa att vara tänd i 3 sek om testet visar sig vara framgångsrikt och den röda lampan tänds i 

3 sek om testet misslyckats. 
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Huvud funktioner TIME: 

Knapp SOS: Knapp 1: Tryck in knappen 1 i 5 sekunder för starta klockan. Tryck kort på knapp 1 

för att prata efter start.  

Om SOS-telefonnummer är inlagda i appen, tryck länge på knapp 1 för att starta 

SOS-uppringning.  

 

Ring med hjälp av att touch skärmen. Välj telefonboken på skärmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APP-nedladdning och registrering av administratörskonto 

 

1. Ladda ner och installera appen 

Ladda hem appen Setracker2 eller Wonlex. 

 

2. Ny användarregistrering och inloggning 

När nedladdningen är klar klickar den nya användaren på registreringsikonen och registrerar 

kontot enligt prompten 

Obs: antalet registrerade konton ska fyllas med föräldrarnas mobilnummer 

 



 

När nedladdningen är klar klickar den nya användaren på registreringsikonen och registrerar 

kontot enligt prompten. 

 
Obs: det registrerade kontot ska fyllas med föräldrarnas mobilnummer 

   

4.2 Huvud funktioner 

Ange rätt konto och lösenord i loggargränssnittet efter registreringen och klicka sedan på Logga in 

för att öppna huvudgränssnittet. Huvudgränssnittet visas i följande figur: 

      

 

Introduktion till vissa funktioner: 

Chatta:  



 

Förstå röstsamtal mellan klocka och APP. 

Röstsändning med APP: Efter att inspelningen har börjat kommer APPen att spela in och skicka. 

Meddelandet kan vara 15 sek. Tryck kort på Chat-knappen på klockan för att spela inspelning. 

 

Telefonbok:  

Klockan kan innehålla 15st nummer i telefonboken, och endast numret som sparats i armbandsuret 

kan ringa ett samtal till klockan. 

 

Karta: Fråga klockans position i realtid. 

Kartan visar klockans och APP-telefonens position. Klicka på "Positionering" i appen, så att 

klockan aktiverar 3 min realtidspositionering; uppladdningsintervallet är 10 s och 

standardarbetsläget återställs på 3 minuter. Positionering av klocktyp kan erhållas via 

kartgränssnitt.  

GPS-positionering = röd, WIFI-positionering = grön och LBS positionering = blå. 

 

MY: Förfrågan om information (t.ex. steg, hjärtrytm, sömn och blodtryck) 

2. Min: Ställ in alla typer av klockparametrar.  

Inställning av SOS-nummer:  

Tre telefonnummer kan ställas in. I en nödsituation trycker du på SOS-tangenten i 3 sekunder så 

klockan ger ett larm och ringer de tre telefonnumren på cirkulär basis. Den cirkulära 

uppringningen avslutas efter två omgångar om ingen svarar på den. 

 



 

Övervakning:  

Generellt sett är förälderns telefonnummer inställt. Klockan ringer upp det inställda telefonnumret 

efter övervakningsläget: I sådant fall är det omöjligt att lyssna på ljud från telefon via klocka, men 

möjligt att lyssna på ljud från klocka via telefon. 

 

DND Do not disturbed:  

Ställ in tiden då klockan inte ska störas av ex telefonsamtal. 

 

Inställning av SMS-påminnelse:  

SMS vid låg batteri och SOS. SMS debiteras enligt standard för normalt SMS.  

 

Återställning av standardarbetsläge:  

Standardarbetsläge: GPS hela dagen och uppladdningsintervallet är 10 minuter. 

 

Avstängning:  

Klockan kan inte stängas av genom att trycka på knappen efter normal drift, endast via APP 

 

Säkerhetsområde:  

Minsta radie för staket är 200 m; staketlarm aktiveras när användaren går in eller lämnar staketet. 

 

Reward - Röda hjärtbelöningar:  

Välj antal röda hjärtan i APP och klicka på OK för att skicka till klockan 

 

Väckarklocka:  

Tre väckarklockor kan ställas in. 

 

Klocksökning:  

När du ej hittar klockan, skicka instruktion så klockan ringer i 1 min. Stoppa ringning genom att 

trycka på valfri knapp.  

 

Familjemedlem:  



 

Om kontot är huvudadministratör kan användaren se en lista över hjälpadministratörer via den. 

Huvudadministratören har rätt att ta bort hjälpadministratörens enhetshantering. 

 

Arbetsläge för klockan 

1)Klockan har tre grundläggande arbetslägen: normalt läge, energisparläge och 

real-positioneringsläge. Olika arbetslägen har olika uppladdningsintervall. 

2)Normalt läge: Uppladdningsintervall: 600 s; 

3)Energisparläge: Uppladdningsintervall: 3600 s; 

4)Realtidspositioneringsläge: Uppladdningsintervall: 60 s. 

 

 

SOS nödlarm 

Tryck länge på SOS-knappen i 3sek, och klockskärmen visar SOS och klockan kommer in i 

larmläge. Uppringningen stoppas när telefonen har besvarats; annars slutar uppringningen efter två 

omgångar. Klockan kan skicka SMS till uppringt telefonnummer (standard), och under tiden 

skickas larmmeddelande till APP. 

 

Chat 

Chat mellan klocka och APP: Tryck på inspelningsknappen och skickar inspelningen till APPen 

när du släpper knappen. 

 

Röstövervakning 

Klockan måste först ha ett övervakningstelefonnummer inlagt. Övervakningstelefonnummer är 

som standard SMS-påminnelse numret. Skriv in det telenummer som klockan ska ringa upp. Så 

ringer klockan upp i tystläge det telefonnumret. 

 

Avstängning 

Klockan kan stängas av genom att trycka på knappen, använda APPen och stänga ner den via 

fjärrnerstängning. 


