
POKYNY



Děkujeme vám, že jste si vybrali Sponge. Všechny části 
produktů Sponge byly vyvinuty v Litvě a pečlivě analyzujeme 
technologie, abychom vám nabízeli co nejvyšší kvalitu za 
rozumnou cenu. Děkujeme za podporu naší společnosti, a 
doufáme, že s naším výrobkem zažijete mnoho příjemných chvil.
Vaši přátelé ze Sponge:).

 
Sponge See 2 instrukce

Ovládání
Zapnutí/vypnutí displeje - klávesa (1), “zp t” - klávesa (2), zm naě ě
menu – prstem p eje te po displeji doleva nebo doprava – ř ď
potvrzení klepn te na displej.ě 
Nabíjení 
Pro nabíjení hodinek použijte nabíjecí sponku.

(1)

(2)



Začínáme
• Zkontrolujte, zda máte mikro SIM kartu.
• Zkontrolujte, zda na vaší SIM kart  je aktivován internet.ě
• Ujist te se, že PIN vaší SIM karty není aktivován.ě
 
Vložení SIM karty
• Kartu vložte do slotu (jak je zobrazeno na obrázku). 

Upozorn ní! P ed vložením SIM karty, hodinky vypn te.ě ř ě
• Po úsp šném vložení karty, hodinky zapn te a vy kejte na ě ě č

signál a pokra ujte následujícím krokem.  č Upozorn ní: Poě
vložení SIM karty  je možné hodinky dálkov   vypnout.ě

Stažení aplikace
Aplikaci vyhledejte podle názvu: SeTracker v APP store nebo 
na Google Play, stáhn te ji a nainstalujte. ě
Upozorn ní! Vaše hodinky jsou na zadní stran   opat eny štítky ě ě ř
ID a IMEI, odlepte je a uschovejte; p i budoucí registraci je ř
budete pot ebovat. Jedny hodinky mohou být registrovány na ř
jednom ú tu, ale mohou být použity na více telefonech. č
 
Registrace



• Po dokon ení instalace si zaregistrujte váš osobní ú et.č č

• Zaregistrujte kód: ID nebo registra ní kód, nikoliv IMEI.č

• Ú et: č íslo vašeho telefonu.č
• P ezdívka: jméno dít te.ř ě
• Heslo: nastavte heslo skládající se ze šesti ísel.č
• Zvolte jazyk aplikace.
• Vyberte oblast (Evropa a Afrika).

Přihlášení
• Po registraci se zkuste p ihlásit.ř
• Zadejte váš ú et a heslo.č
• Vyberte jazyk aplikace.
• Vyberte vaši oblast (HK, Evropa a Afrika, Asie a 

Oceánie, Severní Amerika a Jižní Amerika).
 
Nastavení 
Upozorn ní! Všechna nastavení hodinek se provádí pouze v ě
aplikaci.  
SOS ísla – m žete uložit až 3 ů ísla, která mohou být použitačč
jako ísla v nouzi. č



Telefonní seznam – m žete uložit až 10 ů ísel. č
 
Pracovní režim – nastavte období sledování polohy.
 
SMS upozorn ní – nastavte oznámení, která chcete dostávat ě
prost ednictvím SMS. ř 
Nevyrušovat – nastavte dobu, kdy hodinky v tichém režimu. 

 
Jazyk a asová zóna – nastavte jazyk a asovou zónu. č č
 
LBS – Zapn te nebo vypn te lokalizaci p es LBS. ě ě ř
 
Vypnutí za ízení – vzdálené vypnutí za ízení. ř ř
 
CHAT 
V CHAT najdete vaše zprávy. M žete posílat krátké textové ů
nebo hlasové zprávy do hodinek, z hodinek lze posílat pouze 
krátké hlasové zprávy. Pro zaslání hlasové zprávy, ukn te a ěť
podržte ikonu zprávy, zpráva bude odeslána automaticky po
uvoln ní ikony.ě
 



R_CAMERA 
V menu R_CAMERA m žete dálkov   zaznamenávat obrázkyů ě
z interní pam ti Watch kamery. Obrázky budou automaticky ě
zobrazeny.  
MAP 
V MAP, m žete lokalizovat hodinky, váš telefon. M žete se ů ů
p epínat mezi za ízením a náhledem mapy.ř ř

FOOTPRINT 
V FOOTPRINT, si m žete prohlížet trasu hodinek v ur itém ů č ase. č
Nastavte datum a asový interval, trasa bude vykreslena na map . ěč

 
GEOFENCE 
V režimu GEOFENCE m žete nastavit bezpe nou zónu. Pokud se ů č
hodinky dostanou mimo tuto zónu, bude vám zasláno upozorn ní. ě
Klepnutím na mapu nastavíte st ed zóny, pak nastavte polom rř ě
a klepn te na OK. Pro vymazání zóny, klepn te na DELETE. ě ě
 
MESSAGE 
V MESSAGE, uvidíte všechny výstrahy z hodinek. 
 



HEALTH 
Monitoruje kroky, kalorie, vzdálenost a spánkovou aktivitu. 
 
ALARMS 
M žete nastavit až 3 alarmy. ů
 
REWARDS 
Zašle odm nu do vašich hodinek, bude zobrazena na displeji ě
hodinek. 
 
DEVICE 
Klepnutím na za ízení, hodinky zazvoní. ř
 
Calling
● Pomocí hodinek zavolejte na telefon. Posuňte obrazovku 

a vyhledejte telefonní seznam, klikněte a vstupte do 
seznamu; zobrazí se seznam čísel, které byly předtím 
uloženy v aplikaci. Vyberte telefonní íslo, na které chceteč
zavolat. Na několik vteřin dlouze stiskněte tlačítko Key (1),
abyste postupně zavolali na 3 SOS čísla, pokud první 
volané číslo hovor nepřijme, bude vytočeno další číslo. 
Pokud žádné volané číslo hovor nepřijme, hodinky budou
čísla vytáčet 2 krát.



• Zavolání hodinek pomocí telefonu
Vyto te č íslo hodinek, když hodinky hovor p ijmou, řč
stiskn te Key (1) nebo 3 a hovor p ijm te, stiskem Key (2) ě ř ě
hovor zrušíte.

 
Games 
Vyberte menu rychlé výuky a zahrajte si výukovou hru. 
 
Camera 
Vytvo í fotografii pomocí zabudované kamery. Fotografie budouř
uloženy do alba. 
 
Messaging 
Vyberte Wechat, kde jsou uloženy všechny zprávy. Pro odeslání
hlasové zprávy, klikn te a podržte ikonu, zpráva bude ě
automaticky odeslána po uvoln ní ikony. ě
 
Pozor! Pokud jsou hodinky používány uvnit  budov, obvykle jeř
poloha ur ena pomocí LBS (za použití mobilní sítč ě), což vede k 
chybám v ur ení pozice; velikost této chyby závisí na vzdálenosti č
mezi hodinkami a základovými stanicemi mobilní sítě a také na 
okolí. Pokud se pohybujete venku, hodinky se automaticky 
p epnou na GPS. Velikost chyby v ur ení polohy se sníží, aleř č



pokud se hodinky pohybují, bude poloha nestabilní. Tato situace je 
naprosto normální a není to otázka kvality, tudíž není uvedena 
v sekci poprodejního servisu. 
 
OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vložil jsem SIM kartu, ale nefunguje
Aby bylo možné posílat a p ijímat zprávy, ur ení polohy, r znář č ů
nastavení a další funkce, musí mít hodinky p ístup k internetu; ř
pro funk nost hodinek  posta uje 50 MB dat. P ed vložením č č ř
SIM karty do telefonu odstra te PIN SIM karty. Zkontrolujte,ň
zda je internet funk ní na tením jakékoliv webové stránky nač č
telefonu. Je b žné, že internet práv   aktivované SIM karty ě ě
nefunguje okamžitě.

SIM karta v hodinkách nedrží
Aby byla karta správn   vložena do hodinek, je nutné ji zasunoutě
hloub ji do slotu. M žete zatla it na hranu SIM karty nebo ě ů č
použít n jaký ostrý p edm t.ě ř ě

Jakou aplikaci použít?



Stáhn te si aplikaci “SeTracker” z internetového obchodu. Je k ě
dispozici jak pro Android, tak i pro iOS.
 Chci si hodinky zaregistrovat přes jiný účet,
ale aplikace hlásí že jsou již zaregistrovány
Jedny hodinky mohou být registrovány pouze na jednom ú tu, č
Nicmén ,  k jednomu ú tu m že být p ipojeno více hodinek. Pokudě č ů ř
chcete hodinky odpojit od ú tu a registrovat je na jiný ú et, č č
musíte v aplikaci Se Tracker postupovat následovn  :ě
Me>Device list>Edit>Unbundled
Tímto zp sobem budou hodinky odpojeny a bude je možné ů
p ipojit k jinému ú tu.ř č

Chci si prohlížet aktivity Sponge See na dalších 
telefonech
Pro sledování aktivit d tí na dalších telefonech, je zapot ebí ě ř
p i p ihlášení použít stejné p ihlašovací údaje.ř ř ř

Lokalizace hodinek není přesná
Lokalizace hodinek m že být ur ena pomocí GPS nebo GSM ů č
(LBS) tj. prost ednictvím mobilní sítř ě, která však závisí na 
okolí. P i lokalizaci venku a na volném prostranství pomocíř
GPS m že být odchylka až 50 m.ů



V p ípad  , že hodinky nemohou použít GPS (uvnit   budov neboř ě ř
v oblastech s vysokou zástavbou), bude pozice ur ena pomocíč
GPS (LBS) podle nejbližší GSM bu ky, chyba m že být až 5000 m.ň ů

 
Vše je nastaveno, ale hodinky nefungují
Zkontrolujte, zda je správn   nastavena oblast p i p ihlášení do ě ř ř
aplikace. Znovu zkontrolujte internetové p ipojení. Nejlepším ř
zp sobem je vložení SIM karty do telefonu a kontrolou p ipojení ů ř
k internetu. Pokud internet v telefonu funguje, ale aplikace stále
neukazuje lokalizaci hodinek, zkuste poslat následující SMS na 
SIM kartu v hodinkách (formát zprávy musí být shodný, 
jak je napsáno níže):
pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#
Následn  dostanete zprávu:ě
[surl,52.28.132.157,port,8001#]ok!
Nyní by hodinky m ly být lokalizované.ě

P ed odesláním zprávy zkontrolujte, zda jsou všechny znaky ř
psány malými písmeny.

Pokud jste vyzkoušeli výše uvedený postup, ale hodinky stále



nefungují, kontaktujte nás prost ednictvím mailu ř
help@mysponge.eu, nebo na naší stránce na Facebooku 
(fb.com/Spongeme).  
DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

1.    Přečtěte si pokyny – před použitím výrobku si přečtěte provozní a bezpečnostní
       pokyny.
2.    Pokyny uschovejte – provozní a bezpečnostní pokyny musí být uchovány pro
       budoucí použití.
3.    Věnujte pozornost varování – je nutné věnovat pozornost všem pokynům a
       varováním při používání produktu.
4.    Postupujte podle pokynů – je zapotřebí postupovat podle provozních a
       bezpečnostních pokynů.
5.    Čištění – před čištěním výrobku jej odpojte napájecího adaptéru. Při čištění
       displeje tabletu, nepoužívejte alkohol, ředidla nebo benzen, protože tyto látky
       mohou trvale zničit displej.
6.    Příslušenství – používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Jiná
       příslušenství mohou být nebezpečná.
7.    Voda a vlhkost – výrobek nepoužívejte v blízkosti vody (např. vany, umyvadel,
       kuchyňského dřezu, bazénu apod.).
8.    Ventilace – ventilační otvory v krytu počítačů nebo jiných zařízení slouží k jeho
       ochlazení. Tyto otvory nikdy nesmí být zakryty např. počítač umístěný na
       posteli, pohovce, koberci nebo na jiném podobném povrchu. Neukládejte Tablet
       PC do hermetického pouzdra nebo na místo bez dostatečného větrání, s
       výjimkou případů, kdy zařízení zajišťuje dostatečné větrání podle pokynů
       výrobce.
9.    Napájecí zdroje – napájení tohoto výrobku by mělo odpovídat požadavkům na
       štítku. Pokud si nejste jisti s vaším domácím elektrickým rozvodem, poraďte se
       s prodejcem zařízení nebo místní společností, která zajišťuje rozvod elektrické
       energie. Další informace o bateriovém napájení výrobku naleznete v příručce.



10.    Přetížení – zajistěte, aby zásuvky, prodlužovací kabely a rozbočovače
         nebyly přetíženy, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
         proudem.
11.    Nikdy nevkládejte do tabletu PC kovové předměty, hrozí nebezpečí
         úrazu elektrickým proudem.
12.   Opravy – nikdy se nepokoušejte provádět opravy zařízení. Po
        otevření krytu zařízení roste riziko úrazu vysokým napětím. Opravy
        ponechte kvalifikovaným opravářům.
13.   Nezbytné opravy – v následujících případech odpojte zařízení od
        napájení a předejte jej kvalifikovaným opravářům. a) poškození
        napájecího kabelu nebo zástrčky; b) polití zařízení vodou nebo pád
        cizího předmětu do zařízení; c) pokud zařízení bylo vystaveno dešti
        nebo vodě; d) zařízení nepracuje ani při dodržení pokynů (vyměnit
        výrobek podle pokynů uvedených v manuálu; nesprávné nastavení
        zařízení může vést k jeho poškození a obtížím při opravě); e) při pádu
        zařízení nebo je jinak porušeno; f) pokud zpozorujete nesprávnou
        funkci zařízení.
14.   Náhradní díly – v případě, že je nutné vyměnit některé díly, ujistěte
        se, že opravu provádí kvalifikovaný profesionál, a že používá               
        náhradní díly doporučené výrobcem, nebo díly které splňují vlastnosti
        originálních náhradních dílů. Použitím nevhodných dílů může vést k
        nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
15.   Bezpečnostní kontrola – náhradní díly; požádejte servisní techniky o
        provedení bezpečnostní kontroly zařízení.
16.   Zařízení neskladujte na chladných či velmi teplých místech. Zařízení
        používejte pouze v teplotním rozmezí od -20 do +40°C; v p řípadě
        teplého slunečního dne může teplota zařízení ponechaného v
        uzavřeném automobilu dosáhnout až 80°C. Zařízení nevystavujte
        přímému slunečnímu záření (např. na palubě automobilu.



www.mysponge.eu
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