
Wonlex GPS Kids Watch GW100 

Manual de utilizare  

 

Va rugam sa cititi cu atentie acest ghid inainte de instalarea si utilizarea ceasului. Pozele din acest ghid sunt cu titlu informativ si pot diferi de 

imaginea reala a produsului. 

 

1. Pregatirea pentru utilizare 

Achizitionati un SIM card GSM conform recomandarilor vanzatorului. Opriti ceasul inainte de instalarea SIM cardului GSM. 

Activati functia de identificare apelant si functia GPRS a SIM cardului si asigurati-va de functionarea acestuia in regim date mobile 

( acces la internet ).  

Nota : pentru o functionare corecta a ceasului este necesar ca semnalul, atat cel de voce cat si cel de date mobile, receptionat de 

SIM sa fie in parametrii optimi. Daca semnalul din zona unde utilizati ceasul este slab sau inexistent, acesta va functiona 

defectuos si acest fapt nu se datoreaza produsului nostru.  

 Pentru incarcare folositi cablul din pachetul de vanzare. Nu incarcati mai mult de 3 ore. Incarcarea este recomandat sa se efectueze 

sub supravegherea unui adult. 

Instalati aplicatia SeTracker2 ( sau SeTracker sau SeTracker3 ) in telefonul dvs. mobil. Aceasta poate fi obtinuta fie prin scanarea 

codului QR din manualul de utilizare in limba engleza sau din pagina de meniu a ceasului “ App download”, fie prin descarcarea din 

Magazin Play/APP Store ( alegeti aplicatia pe care o descarcati in concordanta cu sistemul de operare al telefonului dvs. mobil ). 

Dati acceptul de accesare a datelor pe care aplicatia il solicita la instalare. Va rugam sa solicitati vanzatorului toate informatiile 

referitoare la aplicatia de client. Alegeti limba – este disponibila limba romana. 

Scanati codul de bare/codul QR sau introduceti manual ID-ul dispozitivului pentru a va inregistra ceasul in aplicatie. Fiecare ceas are 

un ID unic, care poate fi inregistrat o singura data in aplicatie. 

2. Functiile produsului 

 Trei modalitati de localizare : GPS + LBS - Location base station + WIFI 

 Functie de telefon mobil sau PC - platformă de servicii GPRS, control dual;  

 Localizare timp real, urmarire si monitorizare; 

 Agenda telefonica 

 Intercomunicatii – comunicarea prin mesaje scrise sau audio, functie de ascultare a perimetrului unde se afla ceasul, etc ; 

 Sanatate - Monitorizare activitate fizica, calorii consummate, somn; 

 Istoric zone frecventate de utilizator; 

 Ceas desteptator, reminder; 

 Perimetru – zona de siguranta; 

 Alarma de urgenta – SOS;  

 Avertizare la scoaterea ceasului de la mana ; inlaturare ceas - “Watch removed”; 

 Avertizare de baterie descarcata  ; acumulator scazut - “Low power” ; 

 Oprire de la distanta a ceasului - “remote shutdown”.  

 

3. Cunoasterea dispozitivului 

 

 

 

 

 

  



4. Afisaj  

 

 
 

5. Instructiuni de operare pentru Client  

5.1 Inregistrarea in aplicatie 

Mai intai, inregistrati-va cu ID-ul unic al ceasului (prin scanarea codului QR sau prin introducerea manuala a ID-ului ), adresa valabila de 

mail, nickname-porecla, numar de telefon pentru recuperarea parolei, parola, alegeti limba ( este disponibila interfata in limba romana ) si 

zona unde este folosit dispozitivul ( zona pentru Romania : Europa si Africa ). 

Nota : Daca doriti ca mai multi utilizatori sa poata accesa aplicatia pentru acelasi ceas va trebui ca toti utilizatorii sa foloseasca acelasi cont 

intrucat ID-ul unui ceas nu poate fi inregistrat in aplicatie de mai multe ori.  

Interfata de inregistrare:    

 

 

 

 

 

  

   

 

     

 

 

 

 

5.2 Logare 

5.2.1 Meniul cu functii al aplicatiei  

Finalizati inregistrarea. Introduceti numele de utilizator - username – adresa valida de e-mail si parola- 6-12 caractere- in interfata de logare 

si dati click pe Logare/Inregistrare - “Log in” pentru a intra in interfata principala. Alegeti logare automata daca doriti ca logarea sa se faca 

automat la accesarea aplicatiei.  

Interfata prezentata mai jos pentru exemplificare este de la aplicatia SeTracker. Cea de la SeTracker2 are aceleasi functii, doar ca sunt 

dispuse in mod diferit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducere in functiile principale. 

(1) Difuzor : se utilizeaza pentru a face conversatii ( din telefon se poate comuta pentru mesaj vocal sau mesaj scris/din ceas mesaj vocal ) 

intre ceas si telefonul mobil prin intermediul aplicatiei.  

Trimitere mesaj vocal din aplicatie : comutati pe functia de difuzor – inregistrare voce – tineti apasat pe start record, aplicatia va incepe 

inregistrarea vocala ( maxim 15s ) si o va trimite catre ceas. Intrati in pagina de meniu “talk” sau apasati pe tasta telefon a ceasului si 

apasati pentru a reda ultima inregistrare; Trimitere mesaj scris din aplicatie : comutati pe functia tastatura – editare informatii – tastati 

mesajul dorit si apoi dati click pe “trimis” – se va transmite catre ceas. Pe displayul ceasului va apare mesajul scris. 

Inregistrare vocala cu ceasul: intrati in pagina “talk”, apasati si tineti apasat pe butonul pe iconita “press” a ceasului pentru a porni 

inregistrarea ( pana la 15s ) si apoi eliberati pentru a trimite inregistrarea vocala. In aplicatie se va receptiona mesajul si poate fi ascultat. 

(2) Map - Harta: vizualizare in timp real a locatiei ceasului. 

In interfata harta a aplicatiei puteti vizualiza locatia ceasului. Dati click pe localizare - “Locate” pentru a obtine in timp real localizarea 

ceasului pentru 3 minute ( intervalul de improspatare a locatiei : 10s). Dupa 3 minute ceasul va trece in modul de lucru ( intervalul de timp la 

care se face localizarea ) setat. In interfata harta veti gasi indicatia referitoare la modul de realizare a localizarii : iconita rosie – mod GPS , 

iconita verde – localizare prin WIFI, iconita albastra – statie de baza –LBS.  

Localizare prin modul GPS este extrem de precisa si se realizeaza atunci cand ceasul are semnal GPS ( in afara cladirilor );  

Localizare prin WiFi - Atunci cand dispozitivul se află în interiorul clădirilor te poți baza pe poziția WIFI. Aceasta nu este chiar la fel de 

exactă ca cea GPS însă suficient pentru a putea afla exact unde se află micuțul tău. Precizia acestei metode este de 20-30m. Poziția WIFI 

este obținută cu ajutorul rețelelor wireless din zona (și cum stim deja, oriunde te-ai afla în oraș gasești o rețea wifi – nu contează dacă are 

parolă sau nu). Fiecare rețea are o adresa mac și transmite o poziție precisa. Ceasul depistează această pozitie și o preia 

Localizarea prin LBS – Location Base Service este mai putin precisa comparativ cu localizarea prin sistemul GPS sau prin WIFI deoarece 

pozitionarea pe harta a device-ului se va face orientativ, respectiv in zona antenei celulare de emisie/receptie a operatorului de retea. 

Abaterile pot fi de aprox. 500 m iar aceast fapt nu se datoreaza vreunei erori a ceasului. 

Location Base Service este un sistem de localizare prin intermediul semnalului celular, localizarea facundu-se in raport cu antenele de 

semnal GSM ale operatorilor locali de retele de telecomunicatii GSM. 

(3) Setari: puteti seta fiecare parametru al ceasului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ DND (Do not disturb) – Nu deranjati: pot fi setate pana la trei interval de timp nu deranjati ; toate apelurile primite in intervalul 

setat “nu deranjati” vor fi respinse automat in acest intervalul de timp setat “nu deranjati”.  

④ SMS reminder: vizualizati SMS-uri de avertizare trimise de ceas pentru acumulator descarcat - “low power” , alarmare de urgenta SOS si 

ceas desfacut - “watch removed”.  

⑤ phone book – agenda : setati din aplicatie pana la 15 numere de telefon. Catre aceste numere se pot efectua apeluri de pe ceas si 

acestor numere le este permis sa apeleze ceasul.  



⑥ Modul de lucru implicit: in modul de lucru implicit functia GPS este activa 24h in fiecare zi si intervalul de timp la care se efectueaza 

improspatarea informatiei despre locatie este de 10 min. 

⑦ Setare SOS/numere familie: se seteaza pana la 3 numere SOS ; prin actionarea butonului SOS ceasul va apela cele 3 numere familiale 

unul dupa altul, de doua ori pe fiecare ( in afara situatiei in care unul dintre numerele apelate raspunde). In paralel, ceasul trimite prin SMS 

catre cele 3 numere locatia exacta in care se afla la momentul initierii apelului SOS. 

Numar gardian : se seteaza numarul care primeste toate mesajele de la ceas si tipul de mesaje pe care aceasta le va primi ( acumulator 

descarcat, reamintire SOS, ceas desfacut ).  

La accesarea iconitei verzi cu numar gardian, introduceti numarul de telefon si dati click pe OK. Urmare a trimiterii acestei comenzi ceasul va 

apela numarul de telefon care a fost tastat, fara ca utilizatorul ceasului sa aiba cunostinta de acest lucru si va initia o conversatie 

unidirectionala, astfel ca la telefonul mobil se va auzi ceea ce se intampla in perimetrul ceasului fara ca utilizatorul ceasului sa aiba cunostinta 

despre acest lucru. 

(4) Perimetru - Zona de siguranta : se seteaza o zona in care copilul are permisiunea sa se deplaseze; raza minima a barierei de siguranta 

care poate fi setata este de 200m; daca utilizatorul ceasului depaseste perimetrul stabilit in aplicatie ceasul va trimite o notificare. 

Nota: alerta de informare se declanseaza doar cand ceasul are semnal GPS si localizarea se face prin GPS, pozitionarea prin LBS  

nu declanseaza informatii de alarmare.  

(5) Recompensa : intrati in APP pentru a alege numarul de inimioare pe care doriti sa le trimiteti copilului ca si recompensa si apoi dati click 

pe “Ok” pentru trimitere catre ceas ; pe display se va afisa numarul de inimioare transmis. 

(6) Alarma ceas : puteti seta si activa/dezactiva pana la trei interval distincte de alarmare la care ceasul va suna.  

(7) Cautare ceas : trimiteti aceasta comanda si ceasul va suna timp de un minut pentru a il putea gasi ; apasati orice buton al ceasului 

pentru a opri soneria.  

Accesati  “My” → “Help” pentru a accesa celelalte functii.- pentru aplicatia SeTracker. 

Pentru aplicatia SeTracker2, pentru accesarea diverselor diverselor functii, dati click pe iconitele verzi din interfata principala harta. 

 

5.2.2 “My” Interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Mesaje 

Cand ceasul declanseaza o notificare, telefonul mobil va receptiona respectivul mesaj. 

 

6. Mod de lucru al ceasului 

Ceasul are trei moduri de baza de actualizare a informatiilor despre locatie : modul normal, modul economisire energie si modul de urmarire 

- localizare in timp real. Acestea difera datorita intervalului de timp la care se efectueaza improspatarea informatiilor despre localizare. 

Intervalul de timp la care se efectueaza improspatarea datelor despre locatie in modul normal : 600s; 

Intervalul de timp la care se efectueaza improspatarea datelor despre locatie in modul economisire energie: 3600s; 

Intervalul de timp la care se efectueaza improspatarea datelor despre locatie in modul localizare in timp real: 60s. 



 

7. Instructiuni pentru operarea ceasului 

7.1 Alarma de urgenta SOS   

Tineti apasat prelungit butonul SOS mai mult de 3s, pe display va aparea “SOS” si ceasul va intra in starea de alarme SOS pentru a 

apela cele 3 numere SOS unul dupa celalalt, in afara situatiei cand unul dintre contactele apelate raspunde. Ceasul trimite un mesaj cu 

localizarea catre numerele care il monitorizeaza si o alarmare catre aplicatie. 

  

7.2 Notificare “Inlaturare ceas” - “Band removed”  

    Ceasul este prevazut cu un sensor care detecteaza cand ceasul a fost inlaturat de la mana. Daca ceasul a fost purtat pentru 3 minute 

sau mai mult si ulterior este indepartat de la mana, ceasul va trimite o notificare de inlaturare ceas catre numarul de monitorizare - gardian 

si deasemenea o notificare catre APP.  

 

7.3 Notificare “Low power” – acumulator scazut  

   Nivelul de incarcare al bateriei este indicat in procente. Cand procentul este sub 20%, alarma de acumulator scazut va fi declansata. 

Ceasul va trimite o notificare de acumulator scazut catre numarul de monitorizare - gardian si deasemenea o notificare catre APP. 

 

7.4 Sanatate 

7.4.1 Plimbare-Pedometru 

   Ceasul este echipat cu un senzor 3D, care va contoriza pasii atunci cand utilizatorul merge sau alearga. Fuctia pedometru este setata 

din fabrica pe inactiv. Activati functia pedometru din aplicatie ( sanatata- plimbare ). Utilizatorii aplicatiei pot vedea aceste date prin 

intermediul APP. Din aplicatie se seteaza marimea pasului si greutatea utilizatorului. 

 

7.4.2 Monitorizare calitate somn 

Ceasul monitorizeaza calitatea somnului utilizatorului functie de amplitudinea si frecventa miscarilor. In setarile din fabrica, aceasta 

functie este valida intre orele 10:00 p.m. - 7:00 a.m. Utilizatorii pot vedea in aplicatie date referitoare la somn si deasemenea pot seta orele 

de somn diferit fata de cele setate din fabrica.  

 

7.4.3 Sumar al exercitiilor ; Jurnal 

Se calculeaza functie de numarul de pasi, marimea pasului si greutate. Utilizatorul poate seta greutatea si marimea pasului. 

 

7.5 Intercom 

   Intrati in pagina de meniu “Talk”, apasati si tineti apasat pe iconita “press” pentru a incepe inregistrarea si apoi eliberati pentru a trimite 

mesajul vocal catre numarul gardian prin intermediul aplicatiei.  

   Pentru a trimite un mesaj, vocal sau scris, din APP catre ceas, din interfata principal a aplicatiei dati click pe difuzor.  

Pentru mesaj scris comutati pe editare informatii-tastati mesajul-click pe trimite. Ceasul va avertiza sonor de receptionare si va afisa textul 

mesajului pe ecran. Dati click pe mesaj pentru a intra in meniul “Talk” si apasati pe iconita verde pentru vizualizare.  

Pentru mesaj vocal, comutati pe inregistrare-tineti apasat pe start record-eliberati pentru a trimite mesajul vocal catre ceas. Cand ceasul 

primeste un mesaj vocal, pe display-ul ceasului se va afisa o iconita de voce si va avertiza sonor de receptionarea acestuia. Intrati in meniul 

“talk”, apasati iconita albastra pentru a asculta mesajul vocal. Dupa redare, iconita de voce va disparea de pe afisaj. 

  

7.6 Monitorizare conversatii 

In setari, dati click pe iconita verde – numar gardian. Tastati numarul pe care doriti sa faceti monitorizarea, click pe ok- ceasul va apela 

numarul pentru a initia o conversatie intr-un singur sens, fara ca utilizatorul sa aiba cunostinta despre acest apel ; astfel se pot monitoriza 

conversatiile si ce se intampla in proximitatea ceasului fara ca posesorul sa realizeze ca este ascultat. 

 

7.7 Oprirea de la distanta - Remote Shutdown 

Ceasul in care a fost introdus un SIM card poate fi oprit doar prin intermediul aplicatiei.  

 

7.9 Contacte 

In setarile aplicatiei – telefon, setati pana la 15 contacte ( numar de telefon si nume ). Acestor numere li se va permite sa apeleze ceasul 

pentru a initia o conversatie. Deasemenea casul poate apela aceste numere. Intrati in pagina de meniu “Phone Book”, alegeti contactul dorit 



si dati click pe iconita telefon pentru a initia apelul. Dati click pe iconita telefon pentru a iesi din pagina de meniu “Phone Book”. 

 

8. Rezolvarea problemelor uzuale intalnite in exploatarea produsului 

Daca ceasul nu se conecteaza la server ( apare ca deconectat in aplicatei ) atunci cand este utilizat pentru prima data, va rugam:  

1) Verificati daca cartela SIM este instalata corect si daca va apare pe display ca exista semnal GSM. 

2) Verificati daca cartela SIM are credit si daca conexiunea de date este activa.  

3) Contactati distribuitorul pentru a afla daca parametrii ceasului au fost setati in server si obtineti date despre parametrii ceasului utilizand 

telefonul mobil pentru a trimite un SMS cu textul “pw,123456, ts#” catre numarul cartelei SIM introduse in ceas ( ceasul va trimite ca raspuns 

un SMS cu parametrii setati ).  

4) 

1.Verificare Status  pw,123456,ts# 

 

ID:( trebuie sa fie ID-ul ceasului dvs. ) 

imei:;（trebuie sa fie IMEI-ul ceasului dvs. ） 

ip_url:52.28.132.157（ip corect pentru Romania） 

port:8001;（OK） 

GPRS: K(putere retea) 

2.Setare APN 
pw,123456,apn,apn name,user 

name,password,mccmnc# 

De Examplu : pw,123456,apn,live.vodafone.com,22601# 

(daca nu sunt setate user name si parola, nu completati)                                                                                                                                           

3.Modificare IP 

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#          

Acesta este IP-ul corect pentru 

Romania 

 

Hongkong:58.96.181.173 

Europe and Africa:52.28.132.157 

Asia and Oceania:54.169.10.136 

North Amercia:54.153.6.9 

South Amercia:54.207.93.14 

China Mainland:121.43.19.219 

   

Functie de locatia dvs. alegeti adresa IP corecta 

4.Revenire la 

setarile din fabrica 
pw,123456,factory# 

  5. Modificare limba  pw,123456,lz,1,8# 

 

Modificati limba 

 

9. Scanare code QR pentru APP SeTracker 

 

 

 

Nota : In cazul in care odata cu produsul nu ati receptionat ghidul (manualul) de utilizare in limba romana sau daca 
dupa parcurgerea acestuia intampinati probleme referitoare la utilizarea produsului, pentru asistenta in vederea 
punerii in functiune sau in exploatare, va rugam apelati serviciul de asistenta la +40.726.614.551.  

 


