CEL-TEC KT01

GPS hodinky s kamerou
uživatelský manuál
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Popis zařízení

Vložení SIM karty
Používejte SIM kartu velikosti micro s aktivními datovými přenosy (30MB
měsíčně je dostatečné), vypnutým PIN kódem a přesměrováním hovorů.
Před vložením SIM karty mějte zařízení zcela vypnuté. Pomocí přiloženého
šroubováku odšroubujte krytku slotu SIM karty. SIM kartu vložte do slotu
orientovanou kontakty nahoru a zkosením napřed (viz obrázek). SIM kartu
zatlačte do slotu pomocí tenkého předmětu, dokud se nezacvakne. Poté přes
slot našroubujte zpět krytku.

Uvedení do provozu a nabíjení
Před použitím zařízení nejprve nabijte pomocí dodané nabíjecí svorky. Průběh nabíjení se zobrazuje
na displeji a trvá přibližně 3 hodiny.
Pro zapnutí hodinek přidržte tlačítko „Zapnutí“ po dobu alespoň 3 sekund. Zapnutí doprovází uvítací
melodie a obrazovka, následně začnou hodinky vyhledávat GSM a GPS signál, to může trvat až 3
minuty.

Upozornění!
Hodinky nedoporučujeme nosit během koupele a plavání.
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Funkce hodinek
Delším přidržením tlačítka SOS se spustí vytáčení nastaveného SOS kontaktu (viz níže v popisu
aplikace) a zároveň se na daný kontakt odešle upozornění o stisku tlačítka.
Displej hodinek automaticky přechází do úsporného režimu podobně jako mobilní telefony a po 10
sekundách se vypne. Zapnutí displeje se provádí pomocí krátkého stisku tlačítka „Zapnutí“, kdy se
zobrazí úvodní obrazovka:

Z této obrazovky lze horizontálně listovat nabídkami (přetažením po displeji). Požadovanou nabídku
vyberete klepnutím na danou obrazovku. Návrat do předchozího kroku se provádí tlačítkem „Zpět“.
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 Dial – Vytáčení
Volání na jakékoliv telefonní
číslo, i na to, které není uložené
v kontaktech (lze zakázat
v aplikaci viz níže).

 Phone book – Kontakty
Obsahuje seznam telefonních čísel, která lze do hodinek zadat pouze přes
mobilní aplikaci (viz dále). Klepnutím na sluchátko v zeleném kruhu se
zahájí hovor. Hovor lze ukončit pomocí tlačítka „Zapnutí“ nebo klepnutím
na sluchátko v červeném kruhu.

 Talk – Zprávy

Držením ikony mikrofonu s nápisem „press“ lze nahrát krátký hlasový
vzkaz, který se následně odešle do mobilní aplikace, kde je možné si jej
přehrát. Také zde lze přehrávat a zobrazovat doručené zprávy z aplikace
kliknutím na danou zprávu, textová = zelené pole s textem „Message“,
hlasová = modré pole.
 Make a friend – nefunkční pro tento model
 Camera – Fotoaparát

Po klepnutí na ikonu fotoaparátu hodinky pořídí fotografii a uloží ji do
vnitřní paměti.
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 Album

Zobrazení poslední pořízené fotografie, s možností
odeslání do mobilní aplikace nebo smazání.
Kliknutím na obrázek s názvem IMG.jpg se fotografie
zobrazí.

Odeslání do aplikace | Smazání

 Step – Krokoměr

Měření ušlých kroků za den (nutné nejprve aktivovat v mobilní aplikaci).



App download – Stažení aplikace

QR kód pro stažení mobilní aplikace

7

Mobilní aplikace – SeTracker2
Android:

iOS:

Aplikaci SeTracker2 si stáhněte pomocí naskenování QR kódu nebo zadáním názvu aplikace do
příslušeného obchodu s aplikacemi. Pro užívání aplikace je nutné v ní nejprve vytvořit uživatelský
účet, pod který poté můžete přidávat zakoupená zařízení, která chcete sledovat. Klikněte na tlačítko
„registrovat“.
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Licence: registrační kód, který můžete naskenovat pomocí QR kódu (lze také zadat ručně) na zadní
straně hodinek.
Účet: zadejte váš email, který bu de sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace
Název zařízení: jméno hodinek, pod kterým se budou zobrazovat v aplikaci
Heslo: heslo pro přihlášení do aplikace
heslo: potvrzení zadaného hesla v předchozím poli
plocha: území používání, zvolte Evropa a Afrika
Registraci potvrdíte tlačítkem OK.
Nyní se můžete pomocí zadaných údajů přihlásit do aplikace (při přihlašování nezapomeňte opět
vybrat v položce „plocha“ Evropa a Afrika).
Pokud na přihlašovací obrazovce zaškrtnete volbu „aut. přihlášení“, budete při spuštění aplikace
automaticky přihlášeni.
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Hlavní obrazovka aplikace
Po přihlášení se zobrazí hlavní obrazovka aplikace SeTracker2, ve které se vám automaticky na mapě
zobrazí poloha hodinek, jejichž registrační kód jste zadali při registraci (za předpokladu, že jsou
hodinky zapnuté a je v nich funkční SIM karta).

Nastavení hodinek

Nastavení účtu
Změna mapového
podkladu
Lokalizace telefonu

Přepínání mezi
zařízeními, která jsou
připojena k vašemu
účtu

Zobrazení všech
zařízení na mapě

Zprávy | Bezpečnostní zóny | Hlavní nastavení | Zjištění polohy | Pohyb hodinek
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Detail zobrazení hodinek na mapě
Způsob určení polohy (GSM/GPS/WiFi)
Název hodinek
Adresa lokalizace

Datum a čas lokalizace

Stav baterie hodinek

Aktuální = aktuálně vybrané hodinky, pro
které provádíte případné nastavení apod.

Nastavení hodinek

Vzdálená kamera (obr. 1)
Lze procházet snímky, které byly odeslány z hodinek (viz Album)
a manuálně pořízené snímky z aplikace pomocí tlačítka „Zajetí“. Pro
znovunačtení snímků přejeďte prstem odshora dolů. Pokud chcete
snímek smazat, přidržte na něm cca 2 sekundy prst, poté se objeví
tlačítko pro odebrání. Po stisknutí tlačítka „zajetí“ hodinky pořídí
fotografii a odešlou ji do aplikace.

Zdraví (obr. 2)
Zobrazí za vybraný den počet kroků, spálených kalorií, ušlou
vzdálenost a kvalitu spánku. Kliknutím na ikonu kalendáře můžete
změnit den. Pod tlačítkem historie se nachází týdenní souhrn.
Kliknutím na jednu ze tří možností chůze/počet cvičení/cesta
vstoupíte do nastavení měření (Obr. 3.1). Nastavit lze čas, kdy bude
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měření aktivní, délku kroku v centimetrech, hmotnost a poslední volbou je možné
aktivovat/deaktivovat měření.
U spánku (obr. 3.2) lze nastavit čas, kdy bude jeho kvalita měřena a zapnutí/vypnutí měření.
Obr. 1 – Vzdálená kamera
Obr. 2 - Zdraví

Obr. 3.1 – Nastavení chůze

Obr. 3.2 – Nastavení spánku
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Nerušit (obr. 5.1)
Nastavení až 3 časových úseků, během kterých není možné ovládat hodinky (funkční pouze zobrazení
času a SOS tlačítko) a nelze se ani na hodinky dovolat. Vhodné nastavit po dobu, kdy je dítě ve škole
a je nežádoucí vyrušení. Požadovaný interval nastavíte kliknutím na čas vedle obrázku tabule, zvolený
interval pak aktivujete přesunutím jezdce doprava, který zezelená. Tlačítkem OK odešle aplikace
nastavení do hodinek (obr. 5.2).
Obr. 5.1 – Nerušit

Obr. 5.2 - Nerušit

Alarm (obr. 6.1)
Nastavení až 3 budíků pro hodinky, ty budou v nastavený čas vyzvánět. V režimu Nerušit se na displeji
pouze zobrazí upozornění budíku bez vyzvánění. Zvonící budík lze ukončit tlačítkem Zapnutí na
hodinkách. Pokud je budík aktivní, zobrazí se ikona budíku na úvodní obrazovce hodinek. Pro
nastavení budíku klikněte na jeden ze tří časů. V zobrazeném nastavení (obr. 6.2) lze kromě času
zvolit, zda se jedná o jednorázový budík, každodenní nebo aktivní pouze v některé dny. Tlačítkem OK
se nastavení odešle do hodinek. Aby byl budík aktivní, je nutné přesunout příslušný jezde doprava
(zezelená).

Zpráva (obr. 7)
Výpis varování, které hodinky daný den odeslaly – blížící se vybití, SOS varování, sundání hodinek,
vystoupení z bezpečnostní zóny.

Dárek (obr. 8)
Dejte vědět vašemu dítěti, že na něj myslíte a pošlete mu srdíčko nebo třeba jako odměnu. Srdíčka
můžete také odebírat. Lze je tedy velmi dobře využívat jako motivační systém. Srdíčka se zobrazují na
úvodní obrazovce hodinek.
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Obr. 6.1 – Alarm

Obr. 6.2 – Alarm nastavení

Obr. 7 - Zpráva

Obr. 8 – Dárek
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Přepínání mezi zařízeními

Přepínání mezi připojenými zařízeními k vašemu
účtu. Vybraného (aktivního) zařízení se týká
veškeré nastavení, které se odesílá pomocí
aplikace do hodinek (budíky, režim nerušit, dárky,
apod…)

Nastavení účtu
Osobní data (obr. 9)
Lze měnit osobní data uživatele aplikace
účet: přihlašovací jméno do aplikace
pohlaví: M = muž, Ž = žena
jméno: vaše jméno
telefon: vaše tel. číslo v mezinárodním formátu (+420)
email: váš email

Seznam zařízení (obr. 10.1)
Správa přidaných zařízení. Kliknutím na nápis EDITOVAT v pravém
horním rohu můžete odebrat (odpárovat) vybrané zařízení – červené
tlačítko unbundling (obr. 10.2). Pomocí + přidat zařízení lze zařízení

naopak přidat (obr. 10.3). Pro úspěšné spárování s vaším účtem
je potřeba, jako při prvotní registraci, zadat registrační kód
zařízení (hodinek), ten lze buď ručně zadat nebo naskenovat
pomocí QR kódu, a název zařízení. Tlačítkem Editace jména
zařízení můžete zpětně změnit názvy přidaných zařízení. Tlačítko Přepnutí má stejný význam
jako přepínání mezi zařízeními (viz výše).
Změna hesla (obr. 11)
Změna přihlašovacího hesla k účtu. Nejprve je nutné zadat současné heslo a poté 2x nové.

Odhlásit
Odhlášení z aplikace – zobrazí se přihlašovací obrazovka.

15

Obr. 9 – Osobní data

Obr. 10.1 – Seznam zařízení

Obr. 10.2 – Seznam zařízení – odebrání

Obr. 10.3 – Seznam zařízení – přidání

Obr. 11 – Změna hesla

Zobrazení všech zařízení na mapě

Oddálí mapu tak, aby byla všechna zařízení přidaná k účtu viditelná.
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Spodní lišta

Intercom – Zprávy
Umožňuje zasílání hlasových a krátkých textových zpráv do hodinek a prohlížet zprávy přijaté z
hodinek. Přidržením prstu na tlačítku DRŽET TO TALK (obr. 12.) spustíte nahrávání hlasové zprávy,
uvolněním prstu se zpráva odešle, přejetím nahoru a uvolněním se odesílání zruší. Pokud hodinky
nejsou v režimu Nerušit melodií oznámí přijetí hlasové zprávy, tu lze poté přehřát v menu hodinek
pod položkou Talk. Na displeji hodinek se také zobrazí ikona mikrofonu.
Kliknutím na ikonu klávesnice v levém spodním rohu se přepnete na režim textových zpráv (obr.
12.2). Textová zpráva musí mít maximálně 30 znaků. Textová zpráva se zobrazí přímo na displeji
hodinek, a pokud nejsou v režimu Nerušit, tak zazní opět melodie. Na zprávu je možné se také
podívat v menu hodinek pod položkou Talk, vždy však pouze na poslední přijatou.

Obr. 12.1 - Intercom

Obr. 12.2 - Intercom
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Geofence - Bezpečnostní zóna
Geofence neboli bezpečnostní zóna je oblast, kde chcete, aby se vaše dítě pohybovalo (např. město,
okolí školy nebo domu), pokud z této oblasti vystoupí, přijde vám upozornění v aplikaci.
Do nastavení bezpečností zóny vstoupíte kliknutím na tlačítko + (obr. 13.1). Bezpečnostní zóna se
zadává pomocí kruhové plochy kolem konkrétního bodu, který musíte nejprve zvolit kliknutím na
mapu. Poté je možné pomocí posuvníku nebo tlačítek + a – měnit velikost plochy (obr. 13.2), číslo
udává velikost poloměru v metrech. Do kolonky jméno lze zadat název bezpečnostní zóny. Zadané
bezpečnostní zóny lze v jejich přehledu (obr. 13.1) upravovat kliknutím na název, mazat přetáhnutím
požadované zóny doleva a kliknutím na odebrat (obr. 13.3) nebo aktivovat/deaktivovat pomocí
jezdce.
Obr. 13.1 - Geofence

Obr. 13.2 - Geofence

Obr. 13.3 – Geofence mazání
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Lokalizovat
Aplikace si vyžádá a zobrazí aktuální polohu aktivních hodinek.

Historie pohybu
Zobrazení pohybu hodinek za zvolený den a časový úsek. Trasu lze buď celou vykreslit
pomocí tlačítka HISTORIE POHYBU, nebo si ji nechat postupně zobrazovat tlačítkem
PŘEHRÁNÍ. Časový úsek změníte kliknutím na konkrétní hodnotu, kterou chcete měnit (den,
počátek sledování, konec sledování). Kliknutím na konkrétní bod trasy na mapě získáte
podrobnější informace jako je adresa, čas a způsob lokalizace (GPS, WiFi, GSM).
Ke zvolenému bodu se můžete nechat lehce navigovat pomocí google map kliknutím na
ikonu v pravém dolním rohu (příp. pouze zobrazit v google mapách).

Obr. 14.1 – Historie pohybu

Obr. 14.2 – Historie pohybu
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Hlavní nastavení
SOS tel. čísla
Telefonní čísla, na která budou hodinky volat po přidržení
tlačítka SOS. Pokud se hodinkám nepodaří spojit s 1.
zadaným číslem, začnou volat na 2. a případně na 3. Pokud
se s žádným číslem nepodaří spojit, hodinky po 2
opakováních vytáčení ukončí.

Pracovní režim
Interval odesílání informací o poloze hodinek. Čím kratší
interval, tím menší výdrž baterie hodinek. Body trasy lze poté
přehrát v Historii pohybu.

Nastavení SMS varování
Nastavení telefonního čísla, na které budou chodit zvolená
upozornění – vybití hodinek, SOS varování, sundání hodinek.
Upozornění zapnete/vypnete pomocí ikony vpravo (obr. 15).

Připojte přátele
Nefunkční pro tento model.

Telefon
Kontakty, které se nahrají do hodinek, a bude na ně možné volat. Kontakty se v hodinkách
zobrazí pod položkou v menu Phone book. Do prvního řádku se zadává jméno kontaktu, do
druhého telefonní číslo (obr. 16).
Jazyk a časové zóny
Nastavení jazyku a času hodinek. Jelikož hodinky nebyly lokalizovány do českého jazyka,
doporučejeme nastavení ponechat na English. Časové pásmo je pro Českou republiku v zimním čase
East: GMT+1:00 (obr. 17). Nastavení potvrďte tlačítkem OK.

Zapnutí/vypnutí varování
Zapnutí/vypnutí informačních notifikací o sundání hodinek z ruky.
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Obr. 15 – SMS varování

Obr. 16 - Telefon

Obr. 17 – Jazyk a časové zóny
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Přepněte nastavení
Vypnutí/zapnutí funkce vytáčení libovolného telefonního čísla pomocí volby „Dial“ na hodinkách.
Fuknce se zapíná/vypíná přesunutím jezdce doprava nebo doleva. Při vypnutí této funkce nebude
možné do položky „Dial“ vstoupit.

GSM pozice
Zapnutí/vypnutí lokalizace hodinek pomocí GSM signálu v případě, že nebude dostupný GPS signál,
např. uvnitř budovy. GSM lokalizace se provádí pomocí nejbližšího GSM vysílače mobilního operátora
a je teda oproti GPS, která má přesnost do 5 metrů velice nepřesná a spíše vhodná pro určení
orientační polohy. Takto získaná poloha je na mapě označená modře s nápisem LBS.

Hodinky
Spustí vyzvánění na hodinkách, vhodné při hledání hodinek. Příkaz odešlete kliknutím na tlačítko
Hodinky (obr. 18.1) a v nádledujícím okně na tlačíko OK (obr. 18.2).
Obr. 18.1 – Hodinky

Obr. 18.2 – Hodinky

Vypnutí na dálku
Vzdálené vypnutí hodinek.

Odhlásit
Odhlásí vám z aplikace a vrátí na přihlašovací obrazovku.
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SMS upozornění
Pokud v nastavení povolíte zasílání varovných SMS mají následující podobu:

Upozornění na stisknutí SOS tlačítka
ID: identifikační číslo hodinek
SOS Alarm: druh upozornění – SOS tlačítko
url: odkaz na Google mapy s pozicí, kde událost
vznikla
Locate date: datum události
Locate time: čas události

Upozornění na sundání hodinek
ID: identifikační číslo hodinek
Remove Alarm: druh upozornění – sundání
hodinek
url: odkaz na Google mapy s pozicí, kde událost
vznikla
Locate date: datum události
Locate time: čas události

Upozornění na vybitou baterii
ID: identifikační číslo hodinek
low battery: druh upozornění – vybitá baterie

Technické parametry
Baterie
Displej
Krytí
Procesor
Lokalizace
Podporované GSM frekvence
Typ SIM karty
Rozměry

420 mAh
1.3“ dotykový IPS, 320x240
IP67
MTK 2503, 260 MHz
GPS, A-GPS, LBS (GSM)
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Micro SIM
42.1 x 52.3 x 15.9 mm
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Autorizovaný servis a technická podpora:
www.cel-tec.cz, cel-tec@variant.cz

Dovozce značky CEL-TEC do EU:
VARIANT plus, spol. s r.o.
U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč
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