Instructiehandleiding

Smartwatch voor kinderen met GPS locator,
oproepen en camera

www.gualaru.com

_ Configuratie
•Maak een SIM-kaart aan bij elke dealer van mobile
Telefonie die een configureerbare APN biedt
*Important: Smartwatch ondersteunt geen dubbele
SIM-kaarten voor simultaan gebruik op twee apparaten.
•De SIM-kaart kan een contract of prepaid zijn, maar
je moet je wel aanmelden voor minimaal 100 MB/maand.
•Laad de batterij van het horloge minstens 3 uur op
met een USB-lader of door het rechtstreeks aan te
sluiten op een computer.
•Steek de SIM-kaart van het horloge in uw eigen mobiele
telefoon om de SIM PIN-code te deactiveren; u vindt
deze in de instellingen van de telefoon. Als u niet weet
hoe u de PIN-code kunt deactiveren, probeer dan
een eenvoudige Google-zoekopdracht:
Deactiveer de PIN-code voor "Smartphone model".
•In het bijzonder, plaats geen NANO SIM in uw Gualaru
Smartwatch, gebruik de adapter om de SIM om te
zetten naar MICRO SIM. Met de klok uit, plaats de
micro-SIM zoals weergegeven in de grafiek, en druk
met behulp van het pincet op de SIM totdat deze
volledig binnen is. Zet nu uw Smartwatch aan, als
deze u vraagt om een geldige SIM te plaatsen,
herhaal dit proces dan.

MICRO SIM
Nano SIM

G Pro

G Teen & G Junior

_APN
•Als uw SIM-kaart internettoegang heeft, maar de
APP toont "Offline apparaat", neem dan contact op
met uw telefoonmaatschappij om de activering van
de APN-internettoegang aan te vragen..
•Om de APN's zelf te configureren; zet de klok aan met de
ingebouwde SIM-kaart en voldoende dekking. Gebruik
uw mobiele telefoon om het volgende SMS-bericht te
sturen naar het nummer dat bij de SIM-kaart van het
horloge hoort:
pw,123456,apn,NAAM_APN,INLOGGEN_APN,WACHTWOORD_APN#

•Met behulp van Google kunt u eenvoudig de APN
parameters voor uw operator vinden, u hoeft dan
alleen maar te zoeken naar "APN-instellingen (en de
naam van de operator)".
•Om verbinding te maken met de gratis Setracker
APP, stuurt u het volgende SMS-commando:
pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Attentie: Schrijf de SMS in kleine letters zonder spaties.
Als u het bericht succesvol heeft verzonden, zal de
Smartwatch antwoorden met een SMS-bericht: OK!
Anders, herhaal.

_Technische specificaties
•Locatie: GPS + WIFI + LBS + AGPS
•Waterbestendigheid: IP67*
•GPS-nauwkeurigheid: 5-15 Metros
•Camera: 30 Ultrapixel.
•Materiaal: Silikon
•Ondersteund systeem: IOS8.0 y Android 4.0 o superieuren
•GSM, GPRS: GSM 850/900/1800/1900
•SIM-kaart: Micro- of Nano SIM (niet inbegrepen)

*het wordt aanbevolen niet te zwemmen met de
Smartwatch, de garantie dekt geen waterschade*

G Pro +

• VIDEO CALL • 4G + Snelheid •
• WIFI • BEVEILIGD TELEFOONBOEK•

•Scherm
IPS with 1.4 Inches 240 x 240 Pixels

•Afmetingen
237 x 46 x 15 mm

•Baterij
Polymer 680 mAH

•SIM-kaart
Nano SIM (geen insluitsel)

Bekijk het op het web

GJunior

• ECHTE GPS • CAMERA • 2G •
• CHAT • BEVEILIGD TELEFOONBOEK •

•Scherm
IPS met 1.22 Inches 240 x 240 Pixels

•Afmetingen
39 x 46 x 15.6 mm

•Baterij
Lithium 405 mAH Standby 90 hoorns

•SIM-kaart
Micro SIM (geen insluitsel)

Bekijk het op het web

GTeen

• ECHTE GPS • CAMERA • 2G •
• CHAT • BEVEILIGD TELEFOONBOEK •

•Scherm

IPS with 1.3 Inches 240 x 240 Pixels.

•Afmetingen
46 x 38 x 15 mm

•Baterij
Lithium 405 mAH Standby 90 hoorns

•SIM-kaart
Nano SIM (geen insluitsel))

Bekijk het op het web

