
 

Ghid pentru punere in functiune ceas cu GPS 

1. Pregatirea pentru utilizare 

a. Verificati daca ceasul este modelul pe care ati dorit sa-l achizitionati si daca pachetul de vanzare este complet. Indepartati folia 

de protectie aplicata pe ecranul ceasului. Aceasta este aplicata in vederea protectiei ecranului in timpul manipularii, de aceea 

uneori aceasta folie poate prezenta urme sau zgarieturi fine. 

b. Achizitionati un SIM card care suporta retea GSM (2G). Trebuie sa activati in prealabil serviciile de date ale SIM-ului. Pentru 

activare, introduceti SIM-ul intr-un telefon mobil si urmati instructiunile operatorului care v-a furnizat SIM cardul ( la cartelele 

prepay veti primi SMS-uri prin care sunteti informati despre optiunile pe care le are activate cartela si din acel moment cartela 

este functionala ). Asigurati-va de functionarea SIM-ului in regim de date ( cu cartela introdusa in telefonul mobil, deschideti o 

pagina de internet avand functia WIFI a telefonului oprita) si deasemenea ca se pot efectua apeluri si se pot trimite SMS-uri de 

pe acesta. 

Un trafic de 50-100 MB pe luna este suficient pentru utilizarea ceasului. 

c. Opriti ceasul inainte de instalarea cartelei SIM. Introduceti in ceas cartela SIM. La modelul Q50, pentru introducerea cartelei 

SIM se demonteaza capacul de pe spatele ceasului, se indeparteaza cu grija bateria pentru a nu dezlipi firele si apoi se introduce 

SIM-ul in locas, la modelul GW 200S se desface usita aflata pe capacul din spatele ceasului si se introduce cartela SIM in locas, iar 

la restul modelelor cartela se introduce in locasul din lateral, cu partea metalica in sus si coltul taiat spre interiorul ceasului. Cand 

porniti ceasul, daca cartela a fost introdusa corect, veti gasi pe display indicatorul de semnal GSM care va arata nivelul 

semnalului.   

d. Incarcati bateria utilizand cablul USB din pachetul de vanzare, pe care il conectati la un computer sau la un incarcator de 

telefon mobil. Nu incarcati mai mult de 3 ore. 

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 parametri optimi. Daca semnalul din zona unde utilizati ceasul este slab sau inexistent, acesta 

va functiona defectuos si acest fapt nu se datoreaza produsul nostru.  

2. Instalati aplicatia SeTracker2 in telefonul dvs. mobil. Aceasta poate fi obtinuta fie prin scanarea codului QR de pe spatele 

cutiei sau din manualul de utilizare, fie prin descarcarea din Magazin Play/APP Store. 

3. Inregistrati-va in aplicatia SeTracker prin utilizarea butonului inregistrare, introduceti licenta ( codul de inregistrare) fie prin 

scanarea codului QR aflat pe capacul din spatele ceasului fie prin introducere manuala ( codul este o succesiunea de 15 cifre aflata 

pe capacul din spatele ceasului ), introduceti cont, ca fiind o adresa valida de e-mail, apoi porecla, de regula numele utilizatorului si 

pentru finalizare inregistrare alegeti si apoi confirmati o parola de 6-12 caractere pe care va rugam sa o notati sau sa o tineti minte 

pentru utilizarille viitoare sau interventii service. Verificati ca zona sa fie Europa si Africa si apoi dati click pe OK.  

Alegeti logare automata daca doriti ca logarea sa se faca automat la accesarea aplicatiei.  

Nota : Fiecare ceas are un cod de inregistare unic, care poate fi inregistrat o singura data in aplicatie. Daca doriti ca mai 

multi utilizatori sa poata accesa aplicatia pentru acelasi ceas va trebui ca toti utilizatorii sa foloseasca acelasi cont fara a 

mai fi necesara inregistrarea.  

In conditii normale, odata ce v-ati logat la aplicatie conform pasilor descrisi anterior, trebuie sa gasiti ceasul in aplicatia accesata cu 

contul creat si acesta sa poata fi localizat si utilizat. 

Daca ceasul nu se conecteaza la server ( apare ca fiind deconectat in aplicatie – Offline sau fara internet ) 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 si semnal de date ( pentru 

semnalul de date pe display trebuie sa regasiti fie un E fie doua sageti, indreptate in sus si in jos). 

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

3) Obtineti date despre parametrii ceasului utilizand telefonul mobil pentru a trimite un SMS catre numarul din ceas cu textul 

pw,123456,ts# catre numarul cartelei SIM introduse in ceas ( ceasul va trimite ca raspuns un SMS de tipul celui de mai jos, cu 

parametrii setati ).  

imei:359614514986574;（verificati daca IMEI-ul este acelasi cu cel de pe ceas） 

ip_url:52.28.132.157;（verificati IP）pentru Romania IP-ul corect este: 52.28.132.157 

port:8001;（verificati portul ）port corect pentru Romania : 9001 sau 8001 



 

center:; 

slave:; 

sos1:; 

sos2:; 

sos3:; 

upload:600S; 

bat level:96; 

language:1; 

zone:8.00; 

GPS:NO(0); (semnal GPS veti avea numai la exterior) 

GPRS:OK(73); daca setarile de APN sunt corecte va apare K sau OK, urmat de puterea semnalului de date ; daca va apare 

NO, ceasul nu este conectat la reteaua de date si trebuie setat APN-ul in conformitate cu setarile operatorului al carei 

cartelele o utilizati in ceas, dupa cum veti regasi mai jos. 

Astfel,  

1. Daca IP-ul este gresit, trebuie schimbat ; trimiteti un SMS de pe telefonul mobil catre numarul cartelei din ceas cu textul: 

pw,123456,ip,52.28.132.157,9001# , apoi opriti si reporniti ceasul. 

2. Daca ceasul este in continuare offline trebuie setat APN-ul furnizorului de servicii de la care ati achizitionat cartela SIM, prin 

trimiterea catre ceas a unui mesaj text de forma: pw,123456,apn,nume apn,username,password,mccmnc#   

De examplu, pentru cartela Vodafone mesajul este : pw,123456,apn,live.vodafone.com,,,22601# ; daca setarea a fost trimisa cu 

succes veti primi un SMS, apoi opriti si reporniti ceasul. Daca cartela este Orange sau Telekom :  

Pentru cartela Orange mesajul este : pw,123456,apn,net,,,22610#  

Pentru cartela Telekom mesajul este : pw,123456,apn,broadband,,,22603# ; . 

Dupa setarea noilor parametrii va dura un interval de timp, de la cateva minute pana la cateva zeci de minute pana cand datele se 

vor sincroniza cu serverul dupa care ceasul va putea fi exploatat la capacitate maxima.  

1.Verificare Status  
SMS de testare parametrii 

pw,123456,ts# 

 

ID: 

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

ip_url: daca este 52.28.132.157 este corect  

port:daca este 8001 sau 9001 este corect 

GPRS: K sau OK (urmat de putere retea) este corect 

2.Setare APN 

SMS de setare APN 

pw,123456,apn,apn name,user 

name,password,mccmnc# 

(daca nu sunt setate user name si 

parola, nu completati) 

Pt. setare APN cartela Vodafone trimiteti SMS  

pw,123456,apn,live.vodafone.com,,,22601# 

Pt. setare APN cartela Orange trimiteti SMS    

pw,123456,apn,net,,,22610#      

Pt. setare APN cartela Telekom trimiteti SMS 

pw,123456,apn,broadband,,,22603#    

 Pt. setare APN cartela Digi ( doar pentru ceasurile cu 3G) 

trimiteti SMS pw,123456,apn,internet,,,22605#                                                                                                                                

3.Setare IP si port 

pw,123456,ip,52.28.132.157,9001#  

sau     

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#          

Acestea sunt IP-ul si portul corect 

pentru Romania 

 

Pt. setare IP si/sau Port trimiteti SMS 

pw,123456,ip,52.28.132.157,9001#       

sau 

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#       

 

Dupa setare IP, port si/sau APN ceasul  

 

 trebuie oprit si repornit 

4.Revenire la setarile din 

fabrica 
pw,123456,factory# 

  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 +40.726.614.551sau 
contactati-ne la adresa de mail: service@telecom4u.ro 


