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Registrering: 

Download og åbn SeTracker2 

Oppe i Højre hjørne vælg ”Register”  

Registration code finder du bag uret, ved og trykke på det firkantede ikon kan du scanne den.  

Udfyld resterende informationer og tryk ”ok”. 

Nu har du lavet din konto og kan logge ind fra alle de enheder der skal følge med barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedmenu: 

Når du logger ind vil du komme til denne hovedmenu, herunder kan du se hvad de forskellige 

ikoner er for. 

1. Menu 

2. personlige Indstillinger 

3. Vælg primært ur 

4. Registrerede ure 

5. Beskeder 

6. Geo-hegn 

7. Indstillinger 

8. Find ur 

9. GPS Historik 

10. Korttype 

11. Find egen placering 
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Menu 

Her får du adgang til følgende funktioner: 

1. Fitness-tracker 

2. Forstyr ikke perioder 

3. Vækkeure 

4. Alarm-historik  

5. Love rewards 

 

1. Fitness-tracker 

Her kan du se hvor aktivt barnet er igennem dagen og hvor meget de har sovet. 

 

2. Forstyr ikke perioder 

Her kan du vælge hvornår uret ikke skal ringe. Det kan f.eks. bruges når barnet er i skole el. lignende. 

 

3. Vækkeure 

Her kan du indstille alarmer til når barnet skal stå op for at gøre sig klar, til f.eks skole 

 

4. Alarm-historik 

Her kan du følge med i historik over alarmer, alarmer forekommer når barnet bevæger sig udenfor Geo-

hegnet, tager uret af, foretager SOS opkald eller uret løber tør for strøm. 

 

5. Love rewards 

Her kan du sende hjerter til dit barn, og de kan på uret se hvor mange hjerter barnet har. 

Det kunne bruges til f.eks at give point hver gang de foretager rengøring el. lignende derhjemme og point kan 

udløse præmier. 

Personlige indstillinger 

Her kan du rette dine egne oplysninger 

 

1. Kontakt informationer 

2. Opsatte ure 

3. ændre kode 

4. Log ud 

 

 

1. Kontakt informationer 

Her kan du ændre dine kontaktinformationer som f.eks telefonnummer, email, navn m.m. 
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2. Opsatte ure 

Her kan du se de allerede opsatte ure samt oprette flere. 

 

3. Ændre kode 

Her kan du ændre den kode du logger ind med. 

 

4. Log ud 

Her logger du ud. 

 

Vælg primært ur 

Hvis du har flere end et ur registreret kan du her skifte mellem hvilket ur bliver vist på skærmen når du åbner appen. 

 

Registrerede ure 

Her kan du skifte hvilket ur bliver vist på skærmen lige nu. 

 

Beskeder 

Under beskeder kan du sende tekst- og talebesked til uret. 

For at sende en talebesked holder du lydsymbolet inde mens du indtaler beskeden og slipper derefter knappen. 

 

Geo-hegn 

Her kan du opsætte en zone dit barn helst skal holde sig indenfor, skulle barnet bevæge sig udenfor zonen 

får du en sms med tidspunkt og hvor barnet befinder sig henne. 

 

Indstillinger 

Her kan du indstille det valgte ur. 

Du kan bl.a vælge SOS nummer, hvilket nummer skal modtage alarmer og flere. 

1. SOS / familienumre 

2. Voice care 

3. Operating mode 

4. SMS alert 

5. Phone book 

6. Language and time zone 
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7. Push switch 

8. Remote shutdown 

 

1. SOS /familienumre 

Her kan du indstille hvilke numre der bliver ringet op når der trykkes på SOS knappen, og i hvilken 

rækkefølge. 

2. Voice care 

Her kan du indtaste dit eget nummer og uret vil ringe dig op så du kan høre hvad der sker i nærheden af uret. 

 

3. Operating mode 

Her vælger du hvor ofte uret opdaterer placering 

- 1 time giver ca 3-5 dages batteritid 

- 10 minutter giver ca. 1-1.5 dages batteritid 

- 1 minut giver ca. 0.5-1 dages batteritid 

 

4. SMS alert 

Her kan du indstille hvilket telefonnummer skal modtage sms’er og hvilke hændelser der skal sendes sms’er 
omkring. 

 

5. Phone book 

Her kan du indtaste de numre barnet kan tilgå fra uret op til 10 kontakter 

 

6. Language and time zone 

Her vælger du tidszone og om uret skal bruge sommertid 

 

7. Push switch 

Her kan du vælge om sensoren der mærker om uret bliver taget af er tændt eller slukket 

 

8. Remote shutdown 

Her slukker du for uret. 
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Find ur 

Ved og trykke på denne knap vil appen opdatere urets placering på kortet. 

 

Gps Historik 

Her kan du vælge en tidsperiode og appen vil vise hvor uret har været henne og lave en rute ud fra gps koordinater i 

gennem tidsperioden. 

 

Korttype 

Her kan du ændre korttypen. 

 

Find egen placering 

Ved og trykke på denne knap viser kortet hvor du selv befinder dig henne. 


