
Dětské GPS hodinky Q50 český manuál 

 

1. Odšroubujte kryt na baterii, vyjměte baterii, vložte MICRO SIM kartu. Karta musí mít 

aktivovaná data a být schopna fungovat na síti minimálně 2G. 

2. Vložte baterii, přišroubujte kryt. 

3. Držte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nepřehraje úvodní melodie. Po zapnutí se spustí 

display. Po nastavení čísla na primární chůvu nelze hodinky manuálně vypnout; to může 

provést pouze chůva přes aplikaci v telefonu. 

4. Stáhněte aplikaci do telefonu (naskenujte QR kód u hodinek), aplikaci naistalujte a vytvořte 

v ní účet. 

5. Nabíjení: Vložte USB kabel do zdířky k tomu určené na levé straně hodinek. Druhou stranu 

konektoru vložte do počítače, nebo do nabíječky. 

6. Tísňové volání: Stiskněte tlačítko 1, 2, nebo SOS – telefonní čísla na tato tlačítka nastavíte ve 

stažené aplikaci. 

7. Chytré vytáčení: Hodinky mohou vytáčet pouze čísla nastavená v aplikaci (zábrana proti 

nevyžádaným hovorům – pro příchozí hovory platí totéž). Stačí stisknout jedno z tlačítek, na 

které jste v aplikaci nastavili číslo. 

 

Vlastnosti hodinek 

1. GPS + LBS určování polohy hodinek 

2. SOS funkce, vytáčení a přijímání hovorů pouze ze zvolených čísel. 

3. GEO fence – nastavení okruhu od určitého bodu, ve kterém se smí nositel hodinek 

pohybovat. O překročení bude chůva informována prostřednictvím aplikace v telefonu. 

4. Anti-drop alarm – Upozornění proti ztrátě hodinek, nebo jejich záměrnému odložení. 

5. Upozornění na slabou baterii 

6. Sledování polohy hodinek v reálném čase 

7. Telefonování 

Pokud je pásek hodinek rozepnut poté, co byly hodinky nošeny po alespoň tři minuty, dostane 

chůva upozornění v aplikaci na telefonu o tom, že hodinky byly sundány z ruky. Funkci lze vypnout 

v aplikaci. 

Nastavení hovorů: 

Napište své telefonní číslo do dialogového okna, stiskněte OK a hodinky ihned po přijetí tohoto 

příkazu vytočí Vaše telefonní číslo a spojí Vás s hodinkami. 

Nastavení aplikace: 

1. Naskenujte QR kód na zadní straně hodinek, přejděte ke stažení aplikace, stáhněte a 

naistalujte ji. 

2. Zaregistrujte se do aplikace. 



3. Sledování pohybu v reálném čase: Otevřete aplikaci a klikněte na záložku „real-time tracking 

menu“. Stiskněte tlačítko aktualizovat (refresh), aplikace načte aktuální polohu hodinek a 

zobrazí ji na mapě. 

4. Intercom: Funguje jako nahrávání zvuků v okolí. Dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a 

držte ho po dobu nahrávání hovoru/zvuku. Po vymáčknutí se zvuk automaticky zašle chůvě 

do aplikace. 

Pokud nahrávku obdrží hodinky, zobrazí se na display výzva k přehrání, doprovázená 

zvukovým upozorněním. Stačí krátce stisknout SOS tlačítko a hodinky přehrají nahrávku. 

 

Nastavení služeb: 

1. Intervaly zasílání dat GPS – pozice hodinek. 

Existují 3 druhy zasílání těchto dat: 

a) Rychlé zjištění pozice – Informace o pozici hodinek jsou chůvě zasílány každých deset 

sekund. Umožňuje časté informování o pozici, ale je velice náročný vzhledem k baterii. 

Nedoporučuje se mít tento mód zapnutý neustále. 

b) Původní nastavení – Informace o poloze hodinek jsou zasílány každých deset minut. Toto 

nastavení je výrobcem doporučené. 

c) Šetření bateríí – Informace o pozici hodinek jsou zasílány každou jednu hodinu. 

2. Telefonní číslo na chůvu 

Telefonní číslo, které nastavíte pro hlavního dozorce, tzv. chůvu. V případě odeslání SOS 

zprávy z hodinek obdrží tento uživatel varovnou zprávu. Po nastavení tohoto čísla již není 

možné hodinky vypnout přímo, tzn. Tlačítkem zapnout/vypnout. Při mačkání tohoto tlačítka 

bude místo toho vytáčeno telefonní číslo chůvy. 

3. Pohotovostní číslo 

Kromě nastavení telefonních čísel na oba rodiče může být nastaveno také telefonní číslo na 

třetí osobu. V aplikaci vložte toto číslo a potvrďte ho.  Nastavit lze také tzv. WhiteList – 

hodinky budou moci přijímat telefonní rozhovory pouze od těchto čísel + od třech 

nastavených na rodiče a chůvu. Tato funkce brání přijímání nevyžádaných hovorů. 

4. Upozornění na slabou baterii 

Hodinky zobrazují aktuální kapacitu baterie na display. Pokud kapacita baterie klesne pod 

hranici 15%, hodinky zašlou upozornění do aplikace v telefonu chůvy. 

5. Nastavení krokoměru 

Hodinky jsou vybaveny senzorem vibrací, který rozpozná kroky jejich uživatele. Po zapnutí 

této funkce měří počet kroků v reálném čase. 

6. Historie 

Nahrávky pozice z posledních 90 dnů jsou dostupné v aplikaci k zobrazení. 

7. „elektrický plot“ – Electric fence – tato funkce umožňuje nastavit rádius od určitého bodu, ve 

kterém se smí Vaše dítě pohybovat a to od 100 do 5000 stop. Pokud tento rádius překročí, 

budete informováni výstražnou zprávou. 

 

 

 



 

 

 


