
Dětské chytré hodinky s GPS lokátorem – i365
Návod k obsluze

1. Ovládání hodinek
1. Reproduktor
2. Dotykový displej
3. SOS tlačítko; ON/OFF
4. Dotykové tlačítko „Zpět“
5. Mikrofon
6. Šroubky od víka SIM karty
7. Slot na SIM kartu
8. Konektor pro napájení

2. Vložení/vyjmutí SIM karty
2.1 Pokud byly hodinky zakoupeny v internetovém obchodě www.signalprofi.cz, SIM karta 
je již připravená ve slotu a tento krok můžete přeskočit.

2.2 Pro vložení nové SIM karty, nebo vyjmutí původní, odšroubujte dva šroubky (6) pomocí
přiloženého šroubováčku.

2.3 Vložte novou SIM kartu do slotu tak, aby zlatý čip směřoval k displeji hodinek. S citem 
na SIM zatlačte pomocí přiloženého šroubováčku, nebo pinzety, čímž dojde k zapružení a 
fixaci karty ve slotu.

2.4 Vraťte kryt na původní místo a důkladně zašroubujte šroubky pro zachování 
voděodolnosti.

2.5 Hodinky zapněte až s vloženou SIM kartou, aby došlo ke správné inicializaci.

2.5 Pro vyjmutí SIM karty opakujte výše uvedené kroky v opačném pořadí.

Důležité: Před vložením nové SIM karty se ujistěte, že je karta aktivovaná, obsahuje data a 
dostatečný kredit. Rovněž se ujistěte, že byl na kartě deaktivovaný PIN kód. Aktivaci karty a 
deaktivaci PIN kódu snadno provedete v každém mobilním telefonu.

http://www.signalprofi.cz/


3. Zapnutí / vypnutí hodinek
3.1 Pro zapnutí hodinek podržte stisklé ON/OFF tlačítko (3).

3.2 Pokud je v hodinkách funkční SIM karta, nelze hodinky vypnout jiným způsobem, než 
pomocí aplikace SeTracker. Jedná se o ochranu proti nežádoucímu vypnutí, přičemž 
ON/OFF tlačítko funguje jako SOS.

3.3 Pro vypnutí hodinek s neaktivní kartou vyšroubujte šroubky, sejměte kryt SIM karty a 
vyjměte kartu z hodinek. Po 10 vteřinách můžete hodinky vypnout podržením stisklého 
ON/OFF tlačítka (3).

4. Aplikace pro ovládání hodinek - SeTracker
4.1 Aplikace SeTracker je dostupná v GooglePlay a AppStore pro mobilní

telefony s OS Android a iOS.

4.2 Vyhledejte aplikaci SeTracker a nainstalujte ji do vašeho mobilního telefonu. Vyvarujte 
se instalace aplikace SeTracker2, se kterou je také možné hodinky párovat, ale její 
funkce jsou nestabilní.

4.3 Prvotní nastavení.
1. Zvolte jazyk “Čeština“.
2. Zvolte oblast “Evropa a Afrika“.
3. Stiskněte tlačítko “Registrovat“.

4.4 Vytvoření účtu
1. Zadejte svůj email.
2. Opište bezpečnostní kód z obrázku.
3. Zadejte přístupové heslo. Heslo si poznamenejte a uschovejte.
4. Stiskněte tlačítko “registrovat“.



4.5 Párování s hodinkami
1. Do kolonky 1 zadejte REG CODE z nálepky na hodinkách /
RegID z krabičky od hodinek, případně stiskněte obrázek 2 a
pomocí fotoaparátu naskenujte QR kód na spodní straně hodinek.
2. V kolonce 3 hodinky pojmenujte.
3. 4 slouží pro výběr typu uživatele (Otec/Matka/Babička...)

Pozor.: Pokud jsou hodinky již spárované s jedním účtem, párování s
každým dalším účtem musí schválit účet první, který je nastavený jako
administrátor.

5. Prostředí aplikace

5.1 Zprávy
5.1.1 Tato funkce slouží k zasílání hlasových zpráv a
krátkých textových zpráv na hodinky. Rovněž slouží k
příjmu hlasových zpráv odeslaných z hodinek.

1. Odchozí hlasová zpráva.
2. Odchozí textová zpráva.
3. Příchozí hlasová zpráva.
4. Tlačítko pře přepnutí mezi hlasová zpráva / textová
zpráva.
5. Tlačítko pro záznam hlasové zprávy.



5.2 Mapa
5.2.1 Zde si můžete zobrazit a vyvolat polohu zařízení. Pokud je aplikace vypnutá a 
nepracuje na pozadí mobilního telefonu, bude zde po delším neužívání pravděpodobně 
zobrazen starší záznam. Aktuální polohu můžete vyvolat stiskem tlačítka (viz. níže). Pokud 
hodinky v momentě vyžádání polohy nemají GPS signál, nemusí k aktualizaci polohy dojít. 
Pohyb hodinek si můžete dohledat v “Záznam trasy“ a tak získat aktuální místo výskytu 
hodinek (viz. níže).

1. Přepnutí mezi klasickou a foto mapou.
2. Poloha vašeho mobilního telefonu.
3. Vyvolání aktuální polohy hodinek.
4. Jméno hodinek.
5. Tlačítko pro spuštění navigace k hodinkám v
Google maps.
6. Adresa a čas posledního zobrazení polohy
hodinek.
7. Stav baterie.
8. Tlačítko pro vyvolání hovoru na hodinky.
9. Poloha hodinek a typ lokalizace.
10. Předpokládaná oblast výskytu.
11. Přepínání mezi hodinkami.
12. Tlačítko pro rychlé přepnutí hodinek.

5.2.2 Lokalizace hodinek probíhá třemi způsoby:
GPS (červená ikona): Nejpřesnější zobrazování polohy. Tento způsob lokalizace je 
možný pouze v případě, kdy mají hodinky přístup k GPS satelitům. Lokalizace 
pomocí GPS je možná pouze v otevřeném prostranství, nebo v dopravním 
prostředku.
WiFi (zelená ikona): Pokud hodinky nemají přístup k GPS signálu, ale v okolí se 
nachází WiFi sít umožňující lokalizaci, hodinky tuto sít využijí k zobrazení téměř 
přesné polohy.
LBS/GSM (modrá ikona): Tuto funkci lokalizace doporučujeme ponechat 
vypnutou. Pokud hodinky nemohou využít GPS a WiFi lokalizaci, zůstává poslední, 
ale velmi nepřesný způsob lokalizace. Hodinky jsou schopny zobrazit vysílač 
operátora, na který je přihlášená SIM karta v hodinkách. Tyto vysílače se často 
nacházejí na okrajích měst a odchylka od skutečné polohy může být až několik 
kilometrů.

5.3 Záznam trasy
5.3.1 Zde si můžete zobrazit historii pohybu hodinek až 3 měsíce zpětně. Rovněž 
zde získáte aktuální místo výskytu hodinek, pokud z důvodu nedostupnosti GPS 
signálu není možné polohu získat v možnosti menu “5.2 Mapa“.
5.3.2 Zvolte požadované datum a časové rozpětí, ve kterém chcete znát pohyb 
hodinek.
5.3.3 Stiskněte tlačítko “trasa“ pro zobrazení trasy a tlačítko “přehrání“ pro 
zobrazení pohybu po mapě.



5.4 Geofence
5.4.1 Díky geofence získáte upozornění, pokud dítě dorazí do školy, opustí školu, 
nebo se např. vrátí zpět domů.
5.4.2 Stiskněte tlačítko “+“ a klepněte prstem na mapu do míst, kam chcete 
geoplot umístit.
5.4.3 Geoplot pojmenujte a nastavte rozsah oblasti. Následně potvrďte tlačítkem 
“OK“.
5.4.4 V následném přehledu můžete jednotlivé geoploty vypínat/zapínat, případně
je tahem prstu vymazat.

5.5 Zdraví
5.5.1 Ve zdraví můžete zapnout a zobrazit pohybovou aktivitu dítěte, případně 
upravit nastavení hmotnosti a délky kroku pro přesnější měření.

5.6 Budík
5.6.1 Nastavení až 3 časů buzení.

5.7 Upozornění
5.7.1 V upozornění dochází k záznamu promeškaných notifikací. Můžete zde 
zobrazit časy stisknutí SOS tlačítka, upozornění na pokles stavu baterie, opuštění 
geoplotu a jiné.

5.8 Hodinky
5.8.1 Pomocí této funkce můžete dálkově spustit vyzvánění hodinek pro jejich 
dohledání v případě ztráty.

5.9 Nastavení
1. SOS tel. čísla – nastavení tel. čísel na které
budou hodinky po aktivaci SOS tlačítka
opakovaně volat.
2. Pracovní režim – nastavení intervalu, ve
kterém budou hodinky do aplikace odesílat
data o své poloze. Nastavený interval ovlivní
výdrž baterie.
3. Režim vyzvánění – vypnutí/zapnutí
vyzvánění na hodinkách (vibrační režim není
u tohoto modelu dostupný).
4. Členové rodiny – seznam uživatelů, kteří
mají hodinky spárované se svým účtem.
5. Režim třída – nastavení časových rozsahů,
ve kterých budou hodinky automaticky
ztišeny, bude možné zobrazit pouze čas a
nebude možné se na hodinky dovolat.
6. Nastavení SMS varování – upozornění na
pokles stavu baterie, nebo na aktivaci SOS
formou SMS zprávy.
7. Připojit přátele – Spárované hodinky (viz.
bod 5.11.5 manuálu).



8. LBS – Zobrazování polohy LBS vysílače na který je přihlášená SIM karta. 
Tuto funkci důrazně doporučujeme ponechat vypnutou. 

Pozn.: Pokud hodinky nemají přístup k GPS satelitům a WiFi síti umožňující lokalizaci, 
hodinky jsou schopné zobrazovat polohu LBS vysílače, na který je přihlášená SIM karta. 
Vysílače operátora se často nacházejí v polích a na okrajích měst. Pokud tuto funkci 
aktivujete, zobrazení polohy může být i s odchylkou několika kilometrů!

9. Kontakty – Nastavení kontaktů, které se budou zobrazovat v adresáři v 
hodinkách.
10. Vypínač funkcí – Deaktivace číselníku a znemožnění vytáčení libovolných 
tel. čísel přímo na hodinkách. Po deaktivaci číselníku stále zůstane dostupný 
adresář s přednastavenými kontakty. 
11. Jazyk – Nastavení jazyka hodinek.
12. Časové pásmo – Nastavení časového pásma hodinek.
13. Vypnutí na dálku – Vypnutí hodinek dálkově pomocí aplikace.
14. Vzdálený restart – Dálkové restartování hodinek v případě nesprávné 
funkce.
15. Smazat účet – Odstranění vašeho účtu.

5.10 Domů / Moje zařízení
1. Nastavení – úprava informací o

majiteli účtu.
2. Seznam zařízení – seznam zařízení

spárovaných s účtem a možnost
přidání dalších hodinek pod účet.

3. Změna hesla – změna stávajícího
přihlašovacího hesla.

4. Odstranit reklamy – odstranění
reklam z aplikace již za 12,-
Kč/měsíc.

5.11 Prostředí hodinek
5.11.1 Úvodní obrazovka
Po rozsvícení hodinek bočním tlačítkem je zobrazen 
displej s analogovými hodinami. Dotykem prstu 
dojde k přepnutí na hlavní obrazovku, kde je 
zobrazen digitální čas, datum, den v týdnu a 
informační ikonky o stavu hodinek. (síla signálu; 
zapnutý/vypnutý zvuk; přenos dat; WiFi lokalizace/GPS
lokalizace; nová zpráva; stav baterie). 



5.11.2 Hlasové a textové zprávy
Wetalk slouží k odesílání a příjmu hlasových zpráv. 
Rovněž lze zobrazit textové zprávy zaslané z aplikace 
na hodinky. Nedoporučujeme z aplikace na hodinky 
zasílat více zpráv najednou – v hodinkách je zobrazena 
pouze poslední příchozí zpráva.

5.11.3 Vytáčení
Pomocí funkce dial můžete z hodinek vytáčet libovolná telefonní 
čísla. Číselník můžete skrýt v aplikaci SeTracker → Nastavení → 
Vypínač funkcí.

5.11.4 Kontakty
Veškeré kontakty, které pomocí nastavení v aplikaci SeTracker uložíte 
do hodinek, budou uloženy ve funkci contacts. Umožníte tak dítěti 
volat pouze na přednastavená tel. čísla.

5.11.5 Přátelé
Funkce přátelé umožňuje spárování dvou hodinek, díky kterému 
dojde k výměně kontaktů mezi hodinkami. Následně si hodinky 
mohou vzájemně volat.
Položte hodinky vedle sebe a podržte prst na ikoně “Friends“. Do 3 
vteřin dojde ke spárování.

5.11.6 Krokoměr
Zobrazení počtu ujitých kroků za jeden den. Funkci je nejprve nutné 
aktivovat v aplikaci SeTracker → Zdraví → Chůze → Zapnutí.

5.11.7 Hlasitost
Nastavení hlasitosti vyzvánění a upozornění.

5.11.8 Jas
Nastavení jasu podsvícení displeje.



5.12 Dobíjení hodinek
5.12.1 Připojte USB konektor nabíječky do počítače, nebo do běžného adaptéru s 
USB konektorem. Můžete využít i nabíječku Vašeho mobilního telefonu za 
předpokladu, že výstupní hodnoty adaptéru budou 5V 1A/1000mA.
5.12.2 Opačný konec nabíječky přiložte ke konektoru na spodní straně hodinek. 
Konektor nabíječky je magnetický a sám se k napájecímu konektoru hodinek 
přichytí. Pokud je konektor odpuzován, otočte jej.

5.13 Často kladené dotazy
Dotaz: Hodinky se po připojení na nabíječku nenabíjí.
Odpověď: Pokud byla na hodinkách zcela vybitá baterie, je nutné několik minut 
počkat, než dojde k jejich probuzení.

Dotaz: Hodinky po zapnutí píší hlášku “Please insert valid 2G sim card..“.
Odpověď: Ujistěte se, že SIM karta byla aktivována a že obsahuje dostatek dat.

Dotaz: Hodinky po zapnutí píší hlášku “Remove PIN and restart!“.
Odpověď: Na SIM kartě je aktivní PIN kód, který je nutné zrušit. Provedete vložením 
karty do mobilního telefonu → Nastavení → Zámek pin / kód karty / zámek karty...

Dotaz: Hodinky se hlásí jako offline a nelze se s nimi pomocí aplikace spojit.
Odpověď: Ujistěte se, že je na kartě dostatečný kredit a data.

Dotaz: Hodinky se v aplikaci hlásí jako offline a nevydrží nabité ani jeden den.
Odpověď: Dobijte kredit na SIM kartě, případně aktivujte data.

5.14 Závěrečná ustanovení
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete 
kontaktovat na našem emailu info@signalprofi.cz

mailto:info@signalprofi.cz

