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Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka znamke Maxlife. Pred 

uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za nadaljnjo 

uporabo. Naprave ne odpirajte sami – vsa popravila naj opravi 

serviser. Uporabljajte samo originalne dele in dodatke, ki jih 

priskrbi proizvajalec. Naprave ne smete izpostavljati 

neposrednemu ognju ali drugim virom toplote. Upamo, da bo 

Maxlife izpolnil vaša pričakovanja.  

 

 Uvod 
Pred uporabo otroške ure preberite navodila za uporabo, da 
zagotovite pravilno delovanje. Otroška ura je telekomunikacijska 
naprava, ki se uporablja za določanje položaja in pošiljanje 
podatkov. Delovanje naprave temelji na mobilnem omrežju.  

 

Opis naprave 
1. Kamera 
2. Prejem klica / vklop svetilke (z dvakratnim pritiskom) 
3. Svetilka 
4. Vklop / gumb SOS / vrnitev na glavni zaslon 
5. Prejem klica 
6. Reža za kartico SIM 
7. Vrata za polnjenje Mikro USB 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Specifikacije 
- Zaslon: 1,44'' (365mm) 128×128 slikovnih pik 
- Zaslon na dotik: da 
- Čas pripravljenosti: do 2-3 dni 
- Čas polnjenja: 2-3 ure 
- Dolžina pasu: 230 mm 
- Baterija: 400 mAH 
- Kamera: da 
- Mikrofon in zvočnik: vgrajen 
- SIM kartica: mikro SIM (brez PIN zaklepa) 
- Združljivost: Android ⩾ 5.0, iOS ⩾ 8.0

Pomembno! 
Naprava zahteva namestitev aktivne kartice micro SIM, ki omogoča 
klicanje in sprejemanje klicev, brez PIN zaklepa. Priporočamo, da 
izključite glasovno pošto. Pri pošiljanju informacij o lokaciji bo ura 
zahtevala dostop do mobilnega interneta telefona, zato morate imeti 
zakupljen paket z vsaj 1GB prenosa podatkov. Uporaba ura je lahko 
povezana s stroški, ki bodo zaradi njene uporabe nastali pri operaterju. 
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Komplet vključuje 
- pametno uro 
- polnilni kabel 
- navodila za uporabo 
 
Polnjenje 
Priporočljiva je uporaba polnilnika izhodnih parametrov 
5V ⎓ 1A. Polnilec ni vključen v komplet. Polni čas polnjenja ure je 
približno 2 uri. Odprite zaščitna vrata mikro USB, nato priključite 
priloženi kabel mikro USB in napravo priključite na vir napajanja. 
 
1. Namestitev kartice SIM 
Vedno se prepričajte, da je vaša ura izklopljena, preden vstavite 
oz. odstranite kartico SIM. Kartice SIM nikoli ne vstavljajte ali 
odstranjujte, ko je ura vklopljena. Odprite zadnji pokrov ure 
tako, da ga nežno dvignete na vrhu in ob straneh, dokler se 
zapahi ne odpnejo. Nato odstranite baterijo in pazite, da ne 
poškodujete akumulatorskih kablov. Zapomnite si njegov 
položaj. Odprite pokrov mikro sim kartice tako, da ga rahlo 
potisnete v desno, nato pa vstavite kartico SIM v režo tako, da je 
čip sim kartice obrnjen navzgor na zaslon ure. Nato zaprite 
ključavnico tako, da potisnete na levo. Nato postavite baterijo v 
uro v prvotni položaj in zaprite zadnji pokrov s pritiskom na 
zapahe. 

 
2. Prvi zagon 
Ko v uro namestite kartico SIM in napolnite napravo, jo lahko 
zaženete tako, da pritisnete in držite gumb za vklop. 
- Po zagonu se ura poveže z mobilnim omrežjem. 
 
3. Delovanje naprave 
Napravo upravljamo preko zaslona na dotik. Z drsenjem prsta 
na zaslonu lahko preklapljate med posameznimi funkcijami in 
dano funkcijo izberete s pritiskom na zaslon. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Začetni zaslon naprave, ki prikazuje trenutni datum in čas ter 
nivo baterije. Na tem zaslonu vidimo tudi ikono za povezovanje na 
mobilno omrežje in ikono za prejete nagrade. 
2. Omogoča klicanje z ročnim vnosom številke. 
3. Telefonski imenik vam omogoča dostop do 10 stikov, določenih 
v aplikaciji. 
4. Omogoča, da zajamete fotografijo, ki bo shranjena v album. 
5. Dostop do zadnje posnete fotografije. Možnost predogleda, 
pošiljanja ali brisanja. Vsaka naslednja posneta fotografija prepiše 
prejšnjo. 
6. Preprosta matematična igra s tremi stopnjami. 
7. Omogoča vam pošiljanje glasovnih sporočil ter prejemanje 
besedila in glasovnih sporočil. 
8. Omogoča vam zagon svetilke, vgrajene v uro. 
9. Omogoča vam branje registracijske QR kode za napravo in QR 
kode aplikacije. 
 

 
 



 

4. Uporaba aplikacije 
Poiščite »SeTracker« v trgovini Google Play ali App Store. 
Prenesite aplikacijo in jo namestite. 
 
Registracija računa in ure: 
V oknu za registracijo vnesite svoj elektronski naslov, geslo in 
regijo uporabe ure. Nato vnesite ali skenirajte kodo ure (REG 
KODA) najdete jo na dnu škatle in na uri. 
 
Funkcije 
- Klepet: pošljite besedilno ali glasovno sporočilo uri tako, da ga 
vnesete preko tipkovnice ali snemanja z mikrofonom telefona. 
Tukaj lahko poslušate tudi glasovna sporočila, poslana z ure. 
- Pot: izberite datum in časovni okvir za prikaz prepotovane poti. 
- Zemljevid: izberite ikono zemljevida, da si ogledate trenutno 
lokacijo ure. 
- Varnostno območje: določite varnostno območje, ko se bo ura 
znašla izven izbranega območja, boste prejeli obvestilo iz 
aplikacije. 
- Nagrada: izberite število nagrad, ki jih želite poslati svojemu 
otroku. Po odobritvi nagrade bo ta poslana na uro. 
- Budilka: nastavitve budilke. Nastavite želeni čas in pogostost 
ponavljanja. 
- Najdi uro: izberite funkcijo, da poiščete svojo napravo, če je ura 
v bližini, bo zvonila in vas obvestila o njeni lokaciji. 
- Obvestila: tukaj prejmete in si ogledate vsa obvestila in alarme, 
ki jih prejmete od ure. 
- Kamera na daljavo: posnemite fotografijo s kamero ure in jo 
prejmite na svoj telefon. Zajeta slika se prenese v telefon, ko 
preteče nekaj časa,  odvisno od moči signala omrežja. 
- Moj profil: 
• Osebni podatki: nastavitve vašega računa 
• Seznam naprav: dodajte, uredite ali odstranite povezane 
naprave 
• Spremeni geslo: spremenite geslo za svoj račun. 
 
 
 

Nastavitve 
• SOS številke: ko uporabnik ure pritisne in drži Gumb SOS, ura 
samodejno pokliče tri kontakte v sili, določene na seznamu. 
• Glasovni nadzor: vnesite telefonsko številko, ki jo želite poklicati 
z ure, da bi prisluhnili okolici. Javite se na klic in preverite, kaj se 
dogaja v okolici. Uporabnik ure ni obveščen o klicu. 
• Ne moti: izberite čas v dnevu, ko uporabnik ure ne bo prejemal 
telefonskih klicev in obvestil. 
• Način lokacije: izberite običajni način - osvežitev lokacije ure 
enkrat na deset minut, varčevanje z energijo - enkrat na vsako uro, 
sledenje - enkrat na minuto. 
• SMS obvestila: vnesite številko, na katero želite prejemanje SMS 
obvestila o dogodkih, kot so: nizka baterija ure, sprožitev SOS 
alarma preko ure na gumbu. 
• Imenik: Določite do deset stikov, ki jih bo uporabnik ure imel v 
telefonskem imeniku. 
• Časovni pas: nastavite svoj časovni pas, da bo naprava vklopila 
točen datum in uro. 
• Jezik: med razpoložljivimi izberite jezik za svojo napravo. 
• Stikalo za nastavitve: omogoči ali onemogoči funkcijo ure. 
• LBS Lokacija: Omogočite ali onemogočite lokacijo z uporabo 
anten omrežnih operaterjev. 
• Izklopi uro na daljavo: ura bo izklopljena 
 
Pogosta vprašanja 
Aplikacija ne prejema ukazov in ne prikaže obvestila, da je ura 
odklopljena od omrežja. 
 
– Preverite, ali je signal GMS pravilen – stolpci obsega so na voljo / 
vidni na zaslonu. - - - Če so prečrtani, prosim izklopite uro. 
 
Preverite, ali je kartica SIM pravilno nameščena v uro, če podpira 
2G internet in če je na voljo internetni podatkovni paket. 
 
Vklopite napravo. Če so stolpci signala še vedno prečrtani, pojdite 
na naslednjo točko. 
 
 



 

- Preverite, ali se prikazujejo puščice za prenos podatkov, če ne, 
nastavite APN (Dostopna točka Ime - specifično paketno omrežje, 
npr. internet): 
Pošljite SMS na številko ure z vsebino: 
pw,123456,apn,internet,,,XXXXX# 
* znak X pomeni številke, dodeljene določenemu operaterju 
29341 – Telekom 
29340 – A1 
29364 – T2 
29370 – Telemach 
preostale kode so na voljo na www.mcc-mnc.com/ 
Ko pošljete sporočilo, počakajte nekaj minut, da KidsWatch 
prenese nastavitve iz omrežja. Prikazale se bodo puščice za prenos 
podatkov. 
 
- Pošljite besedilno sporočilo na številko ure z vsebino: 
pw,123456,ts#, v odgovor nam bo ura poslala parametre ure. 
Primer: 
ver.:G36WS_YDE_V1.1_2019.12.19_09.45.40; 
ID: 1234567890; 
imei:123456789012345; 
ip_url:52.28.132.157; 
upload: 8001; 
download: 600S; 
bat level:96; 
language:1; 
zone:8.00; 
ec:0; 
NET:OK(73); 
 
Preverite podatke, prejete v SMS-u s številko ure. 
- Če se številka ID/IMEI/REG CODE razlikuje od značke na 
uri ali spodnjem delu paketa, nastavite novo številko IMEI. 
Prosimo, pošljite besedilno sporočilo na številko ure z vsebino: 
pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxx#, kjer so X številke iz značke - 
ure, po prejemu SMS-a s kodo, pošlje odgovor SMS s pravilno 
številko IMEI, za primer: pw,123456,imei,359614514986574# 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ure ni bilo mogoče poklicati. Signal je zaseden ali uporabnik 
zaseden. 
 
Razlog: Ura ne prepozna dohodne številke oz. je v aplikaciji aktivna 
funkcija "ne moti". 
Rešitev: 
- Preverite, ali je številka, s katere kličete, skrita številka. 
- Preverite, ali so v aplikaciji kontaktne številke. 
Ura sprejema samo klice s številk, ki so bile predhodno nastavljene 
v kontaktih aplikacije. 
 
Ura ne prikazuje trenutnega časa in datuma 
Razlog: Ura se ni povezala s strežnikom aplikacije za 
posodobitev časa. 
Rešitev: 
- Če ura kaže nekaj ur nazaj, preverite in izberite pravilen časovni 
pas prek aplikacije. 
 
Pravila za varno uporabo 
• Preberite in shranite ta priročnik. 
• V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Vsa 
popravila mora opraviti serviser. 
• Napravo zaščitite pred stikom z vodo in vlago, da se izognete 
poškodbe elektronskih delov. Izogibajte se zelo visokim 
temperaturam; ta lahko skrajša življenjsko dobo komponent 
elektronskih naprav ali stopi plastične dele. 
• Opomba: Uporabljajte samo originalne dele/dodatke, ki jih 
zagotovi proizvajalec. 
• Sledite navodilom v priročniku. Izdelek ni igrača. 

Pomembno! 
Pri pisanju besedilnih sporočil bodite pozorni na ločila 
oznake in presledke. To je zelo pomembno, ker če znaki niso pravilno 
uporabljeni, bo ura ukaze napačno interpretirala in bodo ostali 
neodgovorjeni. 



 

Največja radio frekvenčna moč sevanja v 
frekvenčnem razponu 
Frekvenčni razpon: GSM 900/1800 MHz 

Oddajna moč: 33,51/30,44dBm EIRP 

 
Izjava o skladnosti z direktivami Evropske unije 
TelForceOne Sp. z o.o. s tem izjavlja, da je otroška ura MXKW 300 v 
skladu z Direktivo 2014/53 / EU. Celotno besedilo Izjave EU o 
skladnosti je na voljo na naslednjem spletu naslov: 
https://sklep.telforceone.pl/pl-pl 
 
Podatki proizvajalca: 
ul. Krakovska 119 
50-428 Wrocław, Poljska 
Izdelano na Kitajskem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAVILNO ODSTRANJEVANJE UPORABLJENE OPREME 
Naprava je označena s prečrtanim košem za smeti, v 
skladu z evropsko direktivo 2012/19/ EU o rabljeni  

električni in elektronski opremi (odpadki Električna in elektronska 
oprema - OEEO). Izdelke označene s tem simbolom, po obdobju 
uporabe ne smete zavreči ali odlagati skupaj z drugimi 
gospodinjskimi odpadki. Uporabnik se je dolžan znebiti rabljene 
električne in elektronske opreme z dostavo na določeno mesto 
recikliranja, kjer se reciklirajo nevarni odpadki. Zbiranje tovrstnih 
odpadkov na določenih lokacijah in sam postopek njihove 
predelave prispevata k varovanju naravnih virov. Pravilno 
odstranjevanje rabljene električne in elektronske opreme je 
koristna za zdravje ljudi in okolje. Za pridobitev informacij kje in 
kako odstraniti rabljeno električno in elektronsko opremo na 
okolju prijazen način naj se uporabnik obrne na svoj lokalni urad, 
zbiralnico odpadkov ali točki prodaje, kjer je bila oprema kupljena.  
 

 
 
   PRAVILNO ODSTRANJEVANJE UPORABLJENE BATERIJE 
   V skladu z direktivo EU 2006/66/ES z spremembami, ki jih 

vsebuje direktiva EU 2013/56/UE o odlaganju baterij, je ta izdelek 
označen s simbolom prečrtanega koša za smeti. Simbol označuje, 
da baterije, uporabljene v tem izdelku, ne bi smele biti odložene z 
običajnimi gospodinjskimi odpadki, vendar obdelane v skladu z 
zakonskim direktivam in lokalnimi predpisi. Odlaganje 
akumulatorjev ni dovoljeno odlagati z nerazvrščenimi 
komunalnimi odpadki. Uporabniki Akumulatorjev morajo 
uporabljati razpoložljiva zbirna mesta za izdelke, ki jim omogočajo 
vračilo, recikliranje in odlaganje akumulatorjev. Znotraj EU je 
zbiranje in recikliranje baterij in akumulatorjev predmet ločenih 
postopkov. Da izveste več o obstoječih postopkih recikliranja 
akumulacijskih delov se obrnite na vaš lokalni urad ali institucijo za 
odpadke odlagališče ali odlagališče. 
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