
 

Ceas cu GPS WONLEX GW400S   

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 

a. Verificati daca ceasul este modelul pe care ati dorit sa-l achizitionati si daca pachetul de vanzare este complet : 1 Ceas 

GPS cu curea de silicon, 1 cablu magnetic pentru incarcare, 1 surubelnita pentru actionarea slotului pentru SIM, 1 manual de 

instructiuni. 

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

functia caller ID. Un trafic de 30 MB pe luna vor fi suficient pentru utilizarea ceasului. Asigurati-va de functionarea 

SIM-ului in regim de date si deasemenea ca se pot efectua apeluri si se pot trimite SMS-uri de pe acesta. 

c. Opriti ceasul inainte de instalarea cartelei SIM. 

d. Incarcati bateria utilizand cablul USB din pachetul de vanzare, pe care il conectati la un computer. Nu incarcati mai mult 

de 3 ore. Incarcarea trebuie efectuata sub supravegherea unui adult. 

 

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 produsul nostru.  

 

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

din manualul de utilizare sau din meniul ceasului, 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. 

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. Cunoasterea dispozitivului 

 



 

 
 

Poza cu titlu de prezentare 

 

2.1 Functiile produsului 

 Localizare in timp real prin GPS + LBS + WIFI; 

 Ecran color IPS de 1.22 inch 

 Rezistent la apa  

 Control dual – apelare telefonica si comunicare prin mesaje scrise sau audio;  

 Localizare in timp real, urmarire si monitorizare; 

 Monitorizare conversatii – functie de ascultare a sunetelor din perimetrul unde se afla ceasul fara ca utilizatorul sa 

aiba cunostinta despre acest lucru.  

 Sanatate - Monitorizare activitate fizica, calorii consummate, somn; 

 Istoric zone frecventate de utilizator; 

 Ceas desteptator, reminder; 

 Perimetru – zona de siguranta; 

 Alarma de urgenta – SOS;  

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

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

Nota: Ceasul este rezistent la apa in utilizarea de zi cu zi si deasemenea este rezistent la apa la o adancime 

de maxim 0.5 metri pentru o perioada de 5-10 minute. Pentru a evita patrunderea apei trebuie avut grija ca 

suruburile care asigura izolarea portului pentru cartela SIM sa fie corect stranse. De asemenea, va rugam sa 

introduceti cu atentie cartela SIM, Portul este prevazut cu o garnitura pentru etansare si daca aceasta nu este 

fixata corect ceasul nu mai este protejat la contactul cu apa, ca atare caracteristica de rezistenta la apa se pierde. 

A nu se utiliza la inot. 

 

3. Interfetele cu functii ale ceasului  

3.1 Interfata principala: iconitele din partea superioara indica semnal GSM, localizarea si starea bateriei ; apoi ora exacta, 

data, ziua saptamanii si numarul de recompense-inimioare. 

 

Slot SIM card  

Charge slot 

 

Tasta preluare 

apel 

 

Buton pornire/ 

SOS/ terminare apel 



 

 

3.2 Apeluri telefonice: apelurile pot fi preluate prin atingerea butoanelor virtuale de pe ecranul ceasului si pot fi incheiate 

prin apasarea butonului pornire.  

 

3.3 Agenda telefonica: setati in aplicatie contactele si apoi puteti alege numarul pe care doriti sa il apelati si puteti efectua 

apelul. 

 

3.4 Mesaje audio: Dati click pe iconita pentru a intra in functie. Apasati si tineti apasat lung butonul inregistrare pentru a 

inregistra un mesaj vocal si eliberati butonul pentru a trimite mesajul catre telefonul mobil; Durata maxima a unui mesaj vocal 

este de 15 secunde.  

 

3.5 Touch make friends : Pentru a conecta mai multe ceasuri model GW400s, care au instalate cartele SIM de la acelasi 

operator si sunt conectate la reteaua de date; atingeti ecranele si cele doua ceasuri se vor adauga unul pe celalalt. 

 

3.6 Pasi: Pedometru – functia este setata pe pozitia inchis din fabricatie ; poate fi activata din aplicatie. Daca functia este 

pornita numarul de pasi se va sincroniza cu aplicatia. 

 

3.7 S Scanning : Regasiti coduri QR pentru descarcare aplicatie si inregistrare dispozitiv in App ; numarul de jos este ID-ul 

ceasului care poate fi folosit si pentru inregistrarea manuala in aplicatie. 



 

 

4. Instructiuni de operare pentru Client  

4.1 Inregistrarea in aplicatie 

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

adresa valabila de mail, nickname-porecla, P-number este numarul parintelui - numar de telefon pentru recuperarea parolei, 

setati parola si alegeti serverul pentru zona unde este folosit dispozitivul ( zona pentru Romania : Europa si Africa ). 

Nota : Va rugam sa notati si/sau sa retineti contul pe care il creati ( adresa de mail/adresa pentru recuperarea parolei ) 

si parola utulizata pentru accesarea acestuia. Pentru remedierea oricaror probleme aparute este necesara conectarea 

ceasului la aplicatie si in lipsa furnizarii acestor date nu se poate interveni asupra dispozitivului.  

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 decat o singura data.  

Interfata de inregistrare/logare:    

 

4.2 Logare 

4.2.1 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 de mai jos este prezentata pentru exemplificare    

 

 



 

 

Introducere in functiile principale. 

(1) Voice chat : se utilizeaza pentru a face conversatii intre ceas si telefonul mobil prin intermediul aplicatiei.  

Inregistrare vocala cu ceasul: apasati si tineti apasat pe butonul inregistrare pentru a porni inregistrarea ( pana la 15s ) si apoi 

eliberati pentru a trimite inregistrarea vocala. In aplicatia instalata pe telefonul mobil 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 : 20s). 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 : mod GPS sau mod 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 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. 

 

 

 

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. 

Modul de lucru: se seteaza modul de lucru mai exact intervalul de timp la care se transmite locatia catre aplicatie - 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.  



 

Class mode (Do not disturb) – Nu deranjati: Puteti seta trei perioade diferite. Toate apelurile primite in intervalul setat “nu 

deranjati” vor fi respinse automat in acel interval. Functia este potrivita pentru programul de scoala al copilului si este valabila 

numai pentru zilele luni-vineri, nu poate fi setat pentru weekend.  

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

urgenta SOS.  

Telefon: setati contacte cu nume si numere de telefon carora le este permis sa apeleze ceasul si pe care le poate apela si 

ceasul.  

Contacte: se pot seta numere de telefon, fara nume, carora le este permis sa apeleze ceasul. 

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 ).  

La accesarea iconitei verzi 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. 

Limba si zona orara : puteti seta limba si deasemenea daca ora afisata pe ceas nu este cea corecta puteti alege zona pentru a 

corecta ora exacta. Aceasta functie poate fi utilizata doar dupa ce ceasul a fost conectat in prealabil prin aplicatie. 

(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 intra sau iese din perimetrul setat 

ceasul va emite o notificare de alarmare.  

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.  

(8) Foot print – talpa picior : se pot vedea inregistrarile cu istoricul locurilor unde s-a aflat utilizatorul intr-o anumita perioada. 

Datele despre locatii se pastreaza maxim 90 de zile.  

 

4.2.2 Interfata “Me” : se deschide sub forma  

 

 

La date personale puteti seta si vizualiza contul, numarul de telefon, ID, etc. Va sugeram sa completati si campul adresa de 

mail.   

 



 

 

 

Lista dispozitive : daca aveti mai mult de un ceas pentru care doriti monitorizare, le puteti adaga in acelasi cont. Va rugam sa 

luati nota ca la inregistrarea contului nu trebuie sa inregistrati decat un dispozitiv ; apoi in contul existent adaugati 

ID-urile celorlalte dispozitive. 

 

 

4.3 Alarma 

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

 

5 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 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. 

Nota: In modul de localizare in timp real ceasul comunica datele la fiecare minut, de aceea bateria se va consuma 

foarte repede. Pentru a putea folosi optim ceasul va recomandam sa utilizati modul de economisire energie si sa 

treceti la modurile superioare doar atunci cand aveti nevoie de o monitorizare mai atenta. 

6 Instructiuni pentru operarea ceasului 

6.1 Alarma de urgenta SOS   

Tineti apasat prelungit butonul SOS key mai mult de 3secunde, pe display va aparea “SOS” si ceasul va intra in starea de 

alarmare SOS pentru a apela cele 3 numere SOS unul dupa celalalt, in afara situatiei cand unul dintre contactele apelate 

raspunde. Ceasul poate trimite un mesaj cu localizarea catre numerele care il monitorizeaza si o alarmare catre aplicatie. 

6.2 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. 

6.3 Sanatate 

6.3.1 Pasi-Pedometru 

   Ceasul este echipat cu un senzor, care va contoriza pasii atunci cand utilizatorul merge sau alearga. Utilizatorii aplicatiei pot 

vedea aceste date prin intermediul APP dupa ce activati in prealabil aceasta functie. 

6.3.2 Sumar al exercitiilor ; Jurnal 

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

6.4 Intercom 

   Apasati si tineti apasat butonul inregistrare pentru a incepe inregistrarea si apoi eliberati pentru a trimite mesajul vocal catre 

numarul gardian prin intermediul aplicatiei.  

   Pentru a trimite un mesa din APP catre ceas, din interfata principal a aplicatiei dati click pe difuzor.  



 

6.5 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. 

6.6 Oprirea de la distanta - Remote Shutdown 

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

6.7 Contacte 

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

ceasul iar ceasul le va putea apela deasemenea pentru a initia o conversatie. 

 

7 Rezolvarea problemelor uzuale intalnite in exploatarea produsului 

 

Daca nu puteti inregistra un cont 

Va apare o eroare cand introduceti ID-ul ceasului ( nu exista sau este deja inregistrat ). Va rugam sa ne contactati 

la numarul de suport din instructiuni sau contactati direct producatorul pentru solutionarea problemei pe site-ul  

www.iwonlex.com. Va vom oferi tot suportul tehnic necesar pentru rezolvarea problemei. 

 

Daca ceasul nu se conecteaza la server ( apare ca deconectat in aplicatie ) 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 ).  

 

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

ip_url:ser.3g-elec.com;（verificati IP）pentru Europa IP-UL corect este: 52.28.132.157 

port:8001;（check the port ）port corect:8001 

center:; 

slave:; 

sos1:; 

sos2:; 

sos3:; 

upload:600S; 

bat level:96; 

language:1; 

zone:8.00; 

GPS:NO(0);(GPS este doar pentru exterior) 

GPRS:OK(73); 

 

Daca trebuie schimbat IP-ul trimiteti un SMS de pe telefonul mobil catre ceas cu textul: 

Europe/Africa：pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# / pw,523681,ip,52.28.132.157,8001# 

Daca ceasul este in continuare offline trebuie resetat APN-ul 

Pentru setare APN aveti nevoie de urmatoarele informatii de la furnizorul de servicii de la care achizitionati cartela SIM: 

APN name/Username/Password/mcc/mnc. 

4) Utilizati telefonul pentru a trimite catre ceas un mesaj text de forma: 

http://www.iwonlex.com/


 

pw,123456,apn,apn's name,username,password,mccmnc#  

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

cu success veti primi un SMS, apoi reporniti ceasul. 

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# 

Ex : 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 

 

8 Scanare code QR pentru descarcare Aplicatie  

 

 

 

Aplicatia valabila pentru dispozitive Android si/sau IOS : Setracker ( disponibila si in Magazin Play sau APP Store ). 

 

Nota: Compania isi rezerva dreptul de a modifica continutul instructiunilor si al aplicatiei fara notificare prealabila. Toate 

modificarile ulterioare sunt facute cu scopul imbunatatirii permanente a calitatii produselor.  

 

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 

 


