
NAVODILA ZA OTROŠKO PAMETNO URO SMART KID SAFE: 

1. Pred prvo uporabo uro napolnite do konca s priloženim kablom za polnjenje. Najlažje jo 

napolnite tako, da jo priklopite na računalnik preko USB vhoda. Baterija bo napolnjena do 

konca, ko bo na zaslonu ure pokazalo znak za baterijo, ki je napolnjena. 

2. Odstranite ohišje na zadnjem (hrbtnem) delu ure. S priloženim majhnim izvijačem odvijte 

vijake in odstranite aluminijasti pokrov. Privzdignite baterijo, vendar je ne odstranite saj je 

pritrjena s kabli. Pod baterijo se skriva reža za SIM kartico. V to režo pravilno vstavite micro 

SIM kartico (glede na obliko kartice) zaprite režo in jo rahlo premaknite v desno ali levo, da 

zaskoči s klikom. Če ima SIM kartica vključeno zaščito s PIN kodo boste morali najprej 

odstraniti zaščito, da bo SIM kartica delovala brez PIN zaščite. To storite tako, da SIM kartico 

vstavite v mobilni telefon (navodila so napisana za telefon Android, pri uporabnikih Apple 

telefonov je postopek malo drugačen) in greste v meni Nastavitve->Varnost>Zaklep kartice 

SIM in odkljukajte alinejo Zakleni kartico SIM. Kartica SIM mora tudi omogočati mobilni prenos 

podatkov za pravilno delovanje pametne ure. 

3. Pametno uro vklopite s daljšim pritiskom na gumb za vklop. 

4. Na svoj pametni telefon v trgovini Google Play (Android telefon) ali AppStore (iOS telefon) 

prenesite aplikacijo »SeTracker« (lahko tudi SeTracker2 ali 3). 

5. Odprite aplikacijo SeTracker in kliknite na »Register« ter vnesite naslednje podatke: 

a. License: vpišite številke, ki so napisane pod QR kodo, ki jo najdete na hrbtni strani ure 

na aluminijastem ohišju (zraven številk piše REG CODE ali pritisnite kvadratek in 

skenirajte QR kodo in vam jo telefon samodejno izpiše v polje. 

b. Account: vaša telefonska številka, obvezno v obliki 00386 (npr. 0038631 111 222) ali 

vaš email naslov. S temi podatki se boste prijavljali v aplikacijo. 

c. Nickname: vzdevek po izbiri 

d. Phone (p-number): telefonska številka SIM kartice, ki je v pametni uri, obvezno v obliki 

00386 

e. Password: geslo po izbiri 

f. Confirm Pws (R_password): ponovno vnesite geslo 

g. Language: english 

h. Area: Europe and Africa 

i. Pritisnite OK. Če imate težave ponovno preverite ali ste pravilno vnesli vse podatke. 

j. Če ste vnesli vse pravilno se vam odpre aplikacije. 

6. V zgornjem kotu pametne ure preverite, če so na zaslonu v zgornjem kotu bele črtice, ki 

nakazujejo, da ima ura signal omrežja. Prav tako preverite ali je v zgornjem kotu pametne ure 

kaže znak »E«. To pomeni, da na uri deluje mobilni prenos podatkov, kar pomeni, da ste uro 

pravilno nastavili, vse deluje tako kot mora in lahko sedaj pametno uro uporabljate.  

 

Če se znak za omrežje in mobilni prenos podatkov ne pojavita, poskusite pametno uro ugasniti 

in ponovno prižgati. Poskusite iz vašega telefona poklicati na telefonsko številko v pametni uri. 

Če ura zazvoni ste pravilno sledili postopku. 

 

 

 

 



NAVODILA SAMO V PRIMERU TEŽAV: 

Če ura ne zazvoni: 

a. Preverite omrežje 
b. Preverite ali ste poklicali pravo številko. 
c. Preverite ali ste pravilno namestili SIM kartico 
d. Če so vse navedene točke pravilno opravljene, ura pa kljub temu ne zvoni, nas prosim 

kontaktirajte za pomoč ali za zamenjavo. 

Če nikakor ne morete ugotoviti, zakaj na pametni uri ne dela omrežje oz. mobilni prenos podatkov je to 
mogoče zaradi drugačnega mobilnega operaterja. V tem primeru sledite naslednjim navodilom: 

Iz telefona boste poslali SMS sporočilo na telefonsko številko v pametni uri. Napišite točno tako kot je v 
navodilih, brez velike začetnice, presledkov in podobno. Najprej boste poslali prvi SMS, počakali nekaj minut 
in nato poslali še drugega. 

PRVI SMS  

pw,523681,ip,52.28.132.157,8001# 

DRUGI SMS je odvisen od tega od katerega operaterja je SIM kartica v pametni uri in ga ponovno pošljete na 
telefonsko številko, ki je v pametni uri. 

Če imate Telekom:  pw,523681,apn,internet,mobitel,internet,29341#    

Če imate Simobil : pw,523681,apn,internet.simobil.si,simobil,internet,29340#    

Če imate Telemach:   pw,523681,apn,internet,,,29370#  

Če imate T-2:  pw,523681,apn, t-2.net,,,29341#   

Če imate Izimobil:  pw,523681,apn,internet,izimobil,izimobil,29341#    

Če imate Bob:  pw,523681,apn,internet.bob.si,bob,internet,29340#    

Če je bila povezava vzpostavljena, dobite povratno sms sporočilo in na ekranu ure se pojavi črka E, ura pa 
ob kliku na Watch v aplikaciji, tudi zavibrira. 

V kolikor ne dobite nobenega povratnega sporočila, se vam E ne prikaže ali vam v aplikaciji na telefonu kaže 
da je device offline, poskušajte ponovno. Včasih je potrebno nekaj poskusov da se povezava vzpostavi. 

Uporabniki Telekoma, lahko sim kartico iz ure vstavite v telefon ter pošljete sms z vsebino MMS na 
številko 1918. Kartico nato ponovno vstavite v uro in po resetiranju ure (pustite, da se baterija popolnoma 
izprazni) bi se vam morala na ekranu ure izpisati črka E. 

Pri drugih ponudnikih prosim kontaktirajte operaterja ter ga povprašajte o namestitvah APN na vašo sim 
kartico. 

V primeru da vam po več poskusih ne uspe namestiti APN nastavitev poizkusite: 

Pošljite SMS na številko v uri z vsebino:  pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# 

Če prejmete odgovor:  [surl,52.28.132.157,port,8001#ok!  Potem vam je uspelo namestiti prvi korak. V tem 
primeru pošljite drugi SMS kot je navedeno v navodilih zgoraj. Če na 2 SMS ni odgovora pošljite ponovno 2 
SMS kot je v navodilih zgoraj, le da prvih šest številk nadomestite z 123456.  

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

Na ta sms bi morali dobiti odgovor: apn:(ime apn povezave gede na 
operaterja);user:;passwork:;userdata:(številka na koncu drugega smsa).  

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

Če je nastavitev uspešna se vam na ekranu pokaže črka E. Če se črka E ne prikaže je potrebno uro še resetirati 
(pritisk na gumb za vklop/izklop). 

Ponovno vstopite v aplikacijo ter kliknite Watch in napravi bosta povezani. 

 
 


