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Helmer LK 707 

Dětské hodinky s GPS lokátorem 

 

 

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před vložením SIM karty do telefonu odblokujte na kartě  PIN (ve Vašem mobilním 
telefonu), popř. o toto požádejte na pobočce operátora. Karta chráněná PINem nebude v hodinkách fungovat!!! 
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Děkujeme za zakoupení výrobku. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o 
produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod před zahájením práce 
s lokátorem. Doufáme, že výrobek uspokojí Vaše potřeby a bude Vám sloužit po dlouhou dobu. Vezměte také 
prosím na vědomí, že specifikace a informace vážící se k tomuto produktu jsou předmětem úprav, jakákoliv 
případná změna bude zahrnuta v aktuálním vydání manuálu. Výrobce nenese zodpovědnost za případné chyby či 
opomenutí v tomto dokumentu. 

UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKY, ŽE DISPLAY HODINEK JE CHRÁNĚN FÓLIÍ, A POKUD JSOU NA NÍ PATRNÉ DROBNÉ 
ŠKRÁBANCE, NEJEDNÁ SE O ZNÁMKY POUŽÍVÁNÍ !!!! 

Představení přístroje 
Přístroj využívá signálu GSM/GPRS sítí a GPS satelitů. Zařízení umožňuje sledování a lokalizaci objektů s určením 
přesné polohy pomocí GPS a následném zaslání informací a přesných souřadnic pomocí GPRS do počítače/mobilní 
aplikace. Pro provoz hodinek je nutná datová SIM karta, maximální měsíční spotřeba dat je 25MB. 

Využití 
- Sledování a ochrana dětí  
- Sledování a ochrana seniorů  
- Vhodné i  pro odposlech apod. 

Obsah balení 
- Hodinky 
- USB kabel 
- Uživatelský manuál 

 

Technická data 
 

– podporované sítě: GSM / GPRS 
– GSM frekvence: 850 / 900 / 1800 / 1900 
– poziční přesnost: 10 m (např. při špatném počasí může být přesnost horší) 
– životnost baterie: až 100 hodin v pohotovostním režimu; 48 hodin, pokud lokátor odesílá informace o své 
poloze každých 10 min. 
– typ baterie: dobíjecí 3,7 V 400 mAh Li-Ion akumulátor 
– pracovní teplota: -20 až 55 °C 
– rozměry: 45 × 32 × 13 mm 
– váha: 45 g 
– vodotěsnost: IP 65 
– vhodné pro děti od 3 let 
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Použití 
 

Instalace SIM karty 

Ujistěte se, že nemáte aktivováno přesměrování hovorů, máte 
zapnuto zobrazování hovorů na displeji a vypnutou funkci zadávání 
kódu PIN.  Karta musí mít povoleno odesílání dat, např. předplacená 
karta s vyčerpaným kreditem nebude v přístroji fungovat. 

Před použitím hodinky nabijte pomocí USB kabelu, který lze připojit 
k počítači, nebo USB adaptéru. Doba nabíjení hodinek je asi 3 hodiny. 

Kartu ve velikosti Micro vložte do příslušného slotu hodinek pod 
krytkou, zkosenou stranou dopředu a chipem nahoru směrem 
k displayi. 
Podržte tlačítko Power cca na 5 vteřin, hodinky se zapnou a objeví se uvítací obrazovka. 
Ihned po-té začne zařízení vyhledávat GSM/GPS signál, což trvá přibližně 3 min. 

Popis ovládacích prvků hodinek 

 
1) Hodinky lze tlačítkem vypnout pouze když v nich není SIM a neukazují GSM signál. V opačném případě je lze vypnout 

pouze aplikací, viz. dále 
2) Funkce SOS je dostupná pouze při rozsvíceném digitálním displeji (ne analogovém), dlouhým podržením tohoto 

tlačítka. SOS čísla se nastavují v aplikaci, viz. dále. 

Fotoaparát 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


