
Pametna ura za otroke  
siluxQ19: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu pametne ure za otroke!  

V paketu boste prejeli 

• Pametno uro za otroke, 

• USB kabel za polnjenje. 

Tehnične lastnosti 

• Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz. 

• Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na 

katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm 

(100 mW). 

• Diagonala zaslona 1,44 inch / 2,54. 

• Barvni zaslon. 

• Aplikacija: SeTracker ali Dowear. 

• Dimenzija paščka - širina: 2,1 cm in dolžina: 23 cm. 

• Zaslon - širina: 4,5 cm in dolžina: 5 cm. 

• Vzdržljiva baterija 400 mAh (polnjenje 2h). 

Natančnost LBS 100 - 1000 M. 

• Omrežja: GSM / LBS / WiFi. 

• Material: silikon, plastika. 

Prednosti 

• Odlično darilo za vsakega otroka (in starša), 

• zagotovljena otroška radost, 

• boljša varnost vašega otroka, 

• vedno v stiku z otrokom, 

• spremljanje kje se otrok nahaja v živo, 

• nastavite varno območje in uporabite funkcijo 

GeoFence, 

• fotografiranje z uro, 

• vgrajena igrica seštevanja in odštevanja, 

• možnost nastavljanja alarmov, 

• omogoča dvosmerno komunikacijo s klicem, 

• možnost pošiljanja sporočil na uro, 

• SOS gumb za nujne primere, 

• primerna za otroke od 3 do 12 let, 

• povežete jo lahko z mobilnikom starša 

(podprta operacijska sistema: iOS in Android). 

 

Rokovanje z uro 

Button 1 – na ta gumb pritisnite za pomikanje po meniju (ali podrsate 

levo/desno po zaslonu). 

Button 2 pritisnite da osvetlite zaslon. Dolg pritisk bo uro izključil ali vključil. 

Touch button pritisnite, ko želite nazaj v meniju. 

 

Uporaba pametne ure 

Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za uporabo v prihodnosti. 

 



Vstavljanje SIM kartice 

1. Vstavite SIM kartico, tako da odprete gumijast pokrov, vstavite kartico v režo, s čipom obrnjenim navzgor ali 

tako, da odstranite pokrovček na zadnji strani ure, umaknete uro in kartico SIM vstavite v režo. 

 

 

 

Preverite, da vaša SIM kartica podpira: 

- povezovanje GPRS omrežje, 

- podatkovno povezavo s tehnologijo 2G, 

- prikaz ID klicatelja. 

 

Opozorilo: Predplačniško SIM kartico morate pred uporabo aktivirati po 

navodilih operaterja. 

2. Ko ste uspešno namestili SIM kartico, uro ponovno zaženite. Počakajte, da se poveže v omrežje.  

3. Sedaj povežite pametno uro z aplikacijo na svojem mobilnem telefonu. 

Povezovanje z mobilnim telefonom 

1. V Google Play ali App Store poiščite aplikacijo SeTracker ali Dowear. 

2. Po namestitvi aplikacije, se registrirajte: 

- Koda za registracijo. Najdete jo na hrbtni strani ure ob QR kodi in poleg IMEI številke ali v meniju ure 

(Device info). 

- Račun. Telefonska številka kartice SIM, ki je v pametni uri. 

- Uporabniški vzdevek. Na primer ime otroka. 

- Geslo. Vsebuje naj 6 znakov. Gesla ne pozabite.  

- Izberite jezik aplikacije tako, da izberete svojo lokacijo. 

Vpis 

1. Ko ste uspešno zaključili z registracijo, se vpišite v aplikacijo. 

2. Vnesite uporabniško ime in geslo 

3. Izberite jezik aplikacije. 

Nastavite seznama 30 številk 

V nastavitvah aplikacije, lahko nastavite največ 10 telefonskih številk v aplikaciji SeeTracker2 ( v Dowear do 30), s 

katerimi bo vaš otrok lahko komuniciral prek pametne ure. 

- V Nastavitvah poiščite možnosti nastavitve imenika (angl. Contacts). 

- Shranite številke, ki jih bo vaš otrok lahko uporabljal za klicanje s pametne ure. 

- Priporočamo, da shranite tudi telefonske številke otrokovih prijateljev. 

Klicanje 

Opravljanje klica s pomočjo pametne ure:  

1. S prstom podrsajte levo ali desno po ekranu in poiščite imenik in kliknite. Izbrali boste lahko med številkami, 

ki ste jih v imenik shranili prek aplikacije.  

2. S prstom izberite številko, ki jo želite poklicati.  



Hitro klicanje 

1. Nekaj sekund držite gumb 1 (glejte sliko na desni).  

2. Pametna ura bo začela klicati tri SOS številke.  

3. Če se prva številka ne odzove, bo samodejno poklicala drugo in 

nato še tretjo, če se tudi druga ne odzove.  

4. Če se nobena številka ne odzove, bo pametna ura še enkrat 

poskusila klic na vsako od treh številk.  

3. S pritiskom na gumb 1 klic zaključite. 

Klicanje s telefonom 

Pokličite številko, ki ste jo shranili v aplikaciji.  

Klic na uri sprejmete s pritiskom na gumb 2. Zaključite ga s pritiskom na 

gumb 1. 

Preverjanje lokacije ure 

1. Prižgite pametno uro in se prepričajte, da ima signal. 

2. Odprite zemljevid v mobilni aplikaciji, kliknite lokacijo in tako se vam prikaže položaj vašega otroka v realnem 

času. 

Opomba: Če je ura v notranjih prostorih, za določanje lokacije uporablja LBS sistem. To pomeni, da ura določa svojo 

lokacijo na podlagi oddaljenosti z baznimi postajami mobilnega omrežja. Ta način določanja lokacije je manj 

natančen. 

Če ste zunaj, pametna ura samodejno preklopi na GPS določanje lokacije in zmanjša odstopanja pri določanju 

lokacije. Še vedno pa signal lahko postane nestabilen ko je ura v gibanju, kar je normalno in ni vprašanje kvalitete 

izdelka. 

 

Čeprav ste vstavili SIM kartico, ura še vedno nima signala 

1. Preverite kartico SIM: njeno velikost, in podporo za povezovanje s tehnologijama GSM in 2G. Če uporabljate 

predplačniško kartico SIM preverite tudi ali ste aktivirali storitve. Preverite ali imate poravnane račune za 

storitve oz. je na predplačniškem računu dovolj sredstev. 

2. Preverite, če je kartica pravilno vstavljena. Uro najprej izključite. Vzemite kartico SIM in jo ponovno vstavite. Uro 

ponovno vključite. 

3. Nastavljene podatke lahko preverite s sporočilom:  

pw,123456,ts# 

S tem boste pridobili podatke o IP, vratih (angl. port) in ID ure (ID je enak IMEI ure). Podatek o ID lahko preverite v 

meniju ure. 

 

Opozorila 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

• Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.  

• Ne uporabljajte med fizično vadbo in med vožnjo. 

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Naprave ne perite ali potapljajte v vodo. 

• Baterije ne polnite v izrednih temperaturnih pogojih (pod 0°C ali nad 40°C). 

• Pametno uro hranite v suhem in zračnem prostoru. 

• Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB. 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 



• Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo 

za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maaarket.si napišite 

številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema. 

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


