Smart Watch
Model nr .: myGPS med Takit GPS Plus
Brugermanual

1. Tak fordi du valgte vores produkt. For
sikker og optimal brug af uret, bedes du
læse denne vejledning omhyggeligt inden
du begynder.
Indhold

2. Advarsler og sikkerhedsanvisninger
Vær venlig at IKKE indsætte SIM-kortet i
uret, før denne vejledning instruerer dig om at
gøre det.
•

Venligst tag IKKE SIM-kortet ud, når uret
er tændt. Det kan medføre skade på uret.
•

Vent venligst ikke uret under vand. Uret
kommer med IP66 vandbeskyttelse, som vil
beskytte det selv fra stærke vandstråler, men
ikke fra undervands tryk.
•

Sørg også for, at dækslet til SIM-kortets
slot er lukket korrekt for at undgå, at vandet
kommer i uret. Dette medfører tab af
garantien.
•

Hold produktet væk fra ild og undgå høje
temperaturer.
•

Uret kan ikke sende
placeringsoplysninger, når batteriet er slukket,
der er ingen mobil datatjeneste (ingen Esymbol på uret) eller uret er ude af GSMdækningsområdet.
•

Når der ikke er nogen datatjeneste, kan
uret ikke være placeret på kortet, og
talemeddelelser kommer ikke til telefonen eller
uret.
•

Uret forhindrer ikke dataroaming. Det kan
skabe dyr datatrafik, når den bruges i et andet
land med det samme SIM-kort.
•

Produktet og mobilappen udvikles
løbende. Deres funktioner og sprog kan lidt
adskille sig fra denne vejledning. Brug kun
dette dokument som reference.
•

3. Før du begynder
Sørg for, at uret er fuldt opladet, før du
starter installationen. Det anbefales at oplade
uret i mindst 12 timer før første brug.
•

Kontroller, om QR-koden er tilgængelig og
ikke beskadiget enten på bagsiden af uret eller
på emballagen. Skulle begge QR-klistermærker
være ulæselige, skal du følge metoden for at
afsløre CID-nummeret som beskrevet i FAQsektionen i slutningen af dette dokument.
•

Uret kommer med en quad band GSM chip
(850/900/1800/1900 MHz), men det anbefales
at spørge din forhandler, hvilke
serviceoperatører der understøtter dit ur i dit
område.
•

Uret fungerer med et micro SIMkort. Normale SIM-kort kan ikke indsættes, og
nano SIM-kort beskadiger uret, hvilket vil
resultere i at miste garantien.
•

Det er ikke muligt at indtaste et PIN-kode
med uret, så sørg for at bruge et SIM-kort, der
ikke kræver et PIN-kode, når du indsætter eller
fjern PIN-koden i en mobiltelefon, før du
indsætter den i uret.
•

4. Opladning af uret
Fjern uret og opladerkablet fra emballagen. Tilslut
kabels magnetiske hoved til metallkontakterne på
bagsiden af uret (drej stikket, indtil magneterne
trækker det på plads) og tilslut den anden ende af
kablet til en USB-strømkilde.

Opladning af uret til dets fulde kapacitet tager
normalt 2-3 timer.
Men for første gang, oplad uret i 12 timer og 8 timer
i anden og tredje gang for at sikre en lang
batterilevetid.
Det anbefales at bruge en adapter af god kvalitet til
opladning af uret.

Venligst skal du IKKE tænde uret endnu. Du skal
først installere mobilapplikationen som beskrevet i
næste kapitel.

5. Den mobile applikation (for værgen)
TAKIT-systemet består af to dele. Uret og en
tilknyttet smartphone, der kører TAKIT
applikationen logget på med en gyldig
brugerkonto. En mobiltelefon kan sluttes til flere
ure, og et ur kan knyttes til mange brugerkonti.
Før du begynder at bruge uret, bedes du først
oprette mobilapplikationen. Dette kapitel beskriver
installation og drift af softwaren.

1.

Downloadning af mobilapplikationen

Søg venligst efter og installer en af følgende
software:
For Apple-telefoner, søg efter "TAKIT GPS
PRO" i App Store.
•

For Android-telefoner, søg efter "TAKIT
GPS PLUS" i Google Play Butik.
•

•

Tillad pushing notification funktionen på

din telefon
Når softwaren er installeret,
Bemærk: Takit GPS Pro skal på alle
mobilindstillinger-underretninger tænde alle
knapper for tilladte meddelelser.

2. Registrering af en bruger og logging
ind
Tryk på Ny bruger for at starte
registreringsprocessen.
•

Vælg Mobile eller E-mail for at oprette din
brugerkonto.
•

•

Hvis du vælger Mobile, vil bekræftelseskoden blive
sendt til dig i en SMS-besked til den givne
telefonnummer. Dette nummer vil være et af de
registrerede telefonnumre, som kan kommunikere
med uret.
Bemærk: i lande, hvor den lokale mobilnummer

begynder med et nul (0), skal du, registrere med en
e-mail-adresse. Bekræftelseskoden kan ikke sendes
til disse typer telefonnumre.

•

Hvis du vælger Email, vil
bekræftelseskoden blive sendt til dig i en email. Når du er blevet bekræftet, kan du
indtaste det telefonnummer, du vil bruge til
denne bruger.
Bemærk: Hvis du ikke modtager e-mailen med
bekræftelseskoden, bedes du tjekke din spam
boks eller spam karantæne.
•

3. Indstilling af applikationen
(tilslutning til et ur)
Når du er logget ind i mobilappen, skal du gøre
følgende for at oprette forbindelse til uret:

1.

Tryk på Ikonet i øverste venstre hjørne af

skærmen
ure.

2. Tryk på

for at åbne listen over linkede

Tilføj et ur At registrere dit ur.

3. Der er to måder at registrere uret på. Enten
ved at scanne sin QR-kode eller ved at indtaste
sin CID manuelt:

For at scanne QR-koden: Tryk midt på
skærmen for at starte kameraet (tillade at
bruge kameraet, hvis bad). Scan nu QRkoden, der er på bagsiden af dit ur eller på
ydersiden af emballagen. Flyt QR-koden
mod eller væk fra telefonen, indtil den
læses automatisk.
Advarsel: Vi foreslår at fjerne QRklistermærket fra bagsiden af uret, når alle
familiemedlemmer har registreret uret i
appen for at forhindre andre i at registrere
uret.
•

For at komme ind i CID nummer: Tryk
på Indtast CID, type i CID nummer (se FAQ
i slutningen af dette dokument for at lære
at hente CID nummer), og tryk på OK.
•

2. På den næste skærm skal du vælge kødet
af den person, der vil bruge uret.
3. Indtast navnet på bruger- og
telefonnummer os SIM-kortet, som du vil
indsætte i uret. Tryk på næste.
4.

Vælg din relation til brugeren. Tryk let på.

5. Uret er endnu ikke synligt på kortet, da
SIM-kortet endnu ikke er indsat. (Senere, når
du tilføjer uret til andre telefoner, vises uret
straks på kortet.)

Bemærk: den bruger, der først forbinder sin telefon
til uret bliver administratoren af det ur. Dette kan
ændres senere.

4.

Hovedfunktioner

Det følgende afsnit er en kort beskrivelse af mobil
APP.
1. Kortskærm
Kortskærmen viser placeringen af de linkede ure på
kortet samt giver mulighed for kommunikation
mellem appen og et af disse ure.
Kortskærmen er også det første skærmbillede, du
ser, når du starter softwaren.
Når programmet er startet, viser softwaren alle
tilsluttede ure på kortet. Du kan trykke på I øverste
venstre hjørne for at vælge et af de ure, der skal
kommunikere med.
Softwaren bruger Google Maps til at finde
urene. For bedre at forstå placeringen af uret bliver
du tilbudt tre kortvisualiseringstilstande: Satellit, 2D
og 3D. Tap At skifte mellem disse indstillinger.
Advarsel: valg af satellit-tilstand kan resultere i
overdreven brug af data i din mobiltelefon.

Når et ur er valgt i Menuen har du følgende
muligheder nederst i hovedmenuen:

Tap
For at komme ind på kortet,
tryk på Loc for at se urets aktuelle
placering. Dette fungerer kun, hvis uret er
tændt med et indsat SIM-kort, SIM-kortet har
tilstrækkelige data, og uret har GSM-signal (du
kan se disse ikoner på uret displayet: og ).
•

•

Tryk spor at se en sekvens af tidligere

placeringer af uret. Tap
tidsperiode, der skal vises.
2.

At vælge en

Hovedmenu

Tap -Call
for at starte et
telefonopkald til uret.
•

Tap
For at hoppe til skærmen Voice
messages. Tryk og hold på Hold for at
tale knappen, og indtal din besked.
•

Når der kommer en indgående besked fra uret,
vises der en rød prik på ikonet. Tap
At
indtaste og lytte til den nye talemeddelelse.
Hvis du får andre meddelelser om overvågning som
advarsler og systemmeddelelser som SOSopkald, aktiverer lav batterisalarm, indtastning /
afslutning af geofence, overvågning, overførsel
af administratorrettigheder osv. Også At
indtaste og kontrollere.
Tap
For at se se listen over telefoner
og brugere, der er knyttet til
uret. Administratoren kan tilføje, ændre eller
•

slette et familiemedlem i listen
og
overføre administrationsretten til en anden
backup-administrator.

Tap
At oprette andre
overvågningsparametre eller indlede yderligere
funktioner:
•

Hegn liste: Tryk Fence listen for at
kontrollere eller oprette geofences. Du kan
•

opsætte flere geofenser af rektangulær eller
cirkulær form.
Mute: Tryk Mute, kan du oprette flere
tidsintervaller, når uret vil forblive tavs, selvom
der er et indgående opkald eller en besked.
•

Beliggenhed tilstand: Du kan vælge
mellem to muligheder:
•

Smart mode: uret placering
opdateres hvert minut, når uret bevæger
sig udenfor.
•

Manuel tilstand: placering bliver kun
opdateret, når du trykker på Loc knappen
på kortskærmen.
•

Bemærk: Smart tilstand bruger mere batteri.
Fjernbetjening ur slukker: hvis der er
indsat et SIM-kort, kan uret kun slukkes fjernt
fra app.
Du kan indtaste det tidspunkt, hvor uret
automatisk skal vågne op, når du starter denne
funktion.
Bemærk: Kun administratoren kan bruge
denne funktion.
•

Watch alarm: oprette alarmer til at vågne
op eller minde uret brugeren til at gøre noget.
•

•

Watch tid: Indstil dato og tid af uret.

Watch sporing: denne funktion vil hjælpe
dig med at finde uret ved at instruere uret til at
spille en høj lyd effekt. Tryk på en vilkårlig knap
på uret for at tavle det.
•

R emoval alarm: Du kan oprette flere
tidsintervaller, inden for hvilke APP vil få
besked, hvis uret er blevet fjernet fra ejerens
håndled.
•

Watch volumen: justere lydstyrken for lyd
advarsler og telefonopkald hver for sig.
•

Tap
øverste højre hjørne for
at se ”Gendan fabriksindstillinger”, efter
hanen dette, vil ur slettes al kontakt liste,
•

Bemærk: Kun administrator kan bruge denne
funktion.

• Tryk

At ændre telefonnummeret

til sim-kortet, for at redigere watch wearer's
oplysninger mv.

• Tryk

At ændre ansøgningssproget og

kontrollere applikationsversionen.

6. Uret (for barnet eller ældre)
Nedenfor finder du beskrivelse og drift af uret.

1.

Skærm

Udover dato og klokkeslæt viser uret andre
oplysninger: GSM signalstyrken og
dataforbindelsesstatus (E), antallet af trin, der
indsamles af den indbyggede skridttæller og
batteristatus.

2.

Knapper

For telefonopkald og talemeddelelser er højttaleren
over skærmen, og mikrofonen er mellem to knapper
til højre. Funktionerne på de 4 knapper er som
følger:
Knap 1: Voice meddelelser (vælg nummer
og sende besked)
•

Knap 2: SOS opkald / besvare opkald /
Hang up opkald
•

Knap 3: Udgående telefonopkald (vælg
nummer og initiere opkald)
•

Knap 4: Strøm / Læg på / Afslut

•

7. Betjening af uret
Når mobilapplikationen er installeret og
konfigureret, kan du nu begynde at bruge
uret. Venligst følg nedenstående trin.

1.

Strøm på

Inden du tænder uret, skal du åbne
dækslet til SIM-kortsporet til venstre og
indsætte micro SIM-kortet som vist på billedet.
•

Skub langt inde, indtil du hører
fjedermekanismen, der låser kortet.
•

Luk dækslet til SIM-kortsporet og sørg for,
at det er stramt på plads for at undgå, at
vandet kommer i uret.
•

Tryk og hold knap 4 i 3 sekunder for at
tænde uret. TAKIT-logoet vises på skærmen, og
der afspilles en melodi.
•

Uret viser dato og klokkeslæt. Vent, indtil
det forbinder til GSM-netværket. Når dette
sker, skal Symbolet vises i øverste venstre
hjørne af uret displayet.
•

Kort efter skal dette Symbolet også
vises. Dette viser, at dataforbindelsen er
klar. Dette er nødvendigt for at finde uret fra
mobilappen og sende og modtage
talemeddelelser.
•

Bemærk: Hvis Symbolet vises ikke kort tid efter
Symbolet, når du bruger uret for første gang, kan
uret ikke understøtte din telekomoperatør. Hvis det
forsvinder under normal drift, kan du være løbet tør
for din datapakke, eller dækningen er ikke nok til
dataoverførsel.

2.

Telefonopkald

Et af de grundlæggende funktioner i uret er at
indlede og modtage telefonopkald til og fra
telefonnumre, der er aktiveret i mobilappen.

1.

Ringe op

At kalde administratoren af uret, tryk og
hold knap 3 i 3 sekunder. Opkaldet starter
automatisk uden at indtaste eller vælge
telefonnummeret.
•

At kalde andre numre i Familie listen, skal
du trykke på knappen 3 gange, indtil du ser
navnet og telefonnummer, du vil ringe til. Nu
skal du trykke på og holde knappen 3 igen for
at foretage opkaldet.
•

Når opkaldet er afsluttet, skal du trykke
på knappen 2 eller knap 4 hænge op.
For at forlade Familie listen, skal du trykke
på knappen 4 enhver tid.
2. Besvare et opkald
For at besvare et indgående opkald, kan du trykke
på en af knapperne til højre (knap 1, knap
2 eller knap 3.)
3. Afventer et opkald
Der er to måder at afvise et opkald på:
•

Tryk på knap 4 til venstre eller

•

Tryk på knap 2 gange.

4. SOS-opkald
I tilfælde af en nødsituation kan du bruge SOSopkaldsfunktionen til at nå
familiemedlemmer. Tænd for skærmen, tryk og

hold Knap 2 i 3 sekunder. Uret kalder de første 4
forudindstillede numre en efter en, der starter med
administratoren, og gentager den, indtil en af dem
besvarer opkaldet eller det har kaldt disse tal 3
gange hver.

3.

Talebeskeder

Talebeskeder overføres som mobile data. Ingen
telefonopkald gælder.
1. Modtagelse af talemeddelelser
Når en talemeddelelse har modtaget, vil Symbolet
vises på uret displayet. Tryk Knap 1 at høre stemmen
besked. Meddelelsen afspilles 3 gange uden
pausering. Du kan trykke på en hvilken som helst
knap for at afslutte, hvis du ikke ønsker at høre
beskeden igen.
Bemærk: talebeskeder gemmes ikke i uret
permanent. Når de er spillet 3 gange, vil de blive
slettet.
2.

Afsendelse af talemeddelelser

Tryk på en vilkårlig knap for at tænde uret
skærmen.
•

•

Tryk Knap 1 for at åbne Familie listen.

Tryk Knap 1 gange, indtil du ser navnet og
nummeret på den person, du vil sende
talemeddelelse til eller ser du alle familie at
•

sende beskeden til alle administratoren og
backup administratorer i kontaktlisten.
Tryk og hold knap 1 i 3 sekunder og vil
høre et bip, og slip derefter knappen, en ”
"Symbolet vises på skærmen for at begynde at
optage din besked.
•

Tryk på B utton 1 igen for at stoppe
optagelsen og beskeden vil blive sendt
automatisk.
•

Bemærk: at sende en talebesked til administratoren,
tænde for skærmen og derefter trykke på og
holde knappen 1 i 3 sekunder, slip knappen, vil en
mikrofon-ikon og begynde at optage din
besked. Tryk Knap 1 igen for at stoppe optagelsen
og vil sende meddelelsen med det samme.
Bemærk: Den maksimale varighed af en talebesked
er 15 sekunder. Når du når denne grænse, sendes
beskeden automatisk, selvom du ikke trykker på
knappen for at stoppe.

4.

Annullerer den aktuelle operation

Når uret displayet viser en af de menuer eller lister,
skal du trykke på knappen 4 vende tilbage til normal
visning.
Når du foretager telefonopkald (herunder SOS
opkald), trykkes på knappen 2 eller knap 4 for at
annullere opkaldet og vende tilbage til normal
visning.

5.

Slukning af uret

Hvis der ikke er SIM-kortet i
uret: Hold knap 4 for at slå uret. En melodi vil
blive afspillet, og TAKIT-logoet vises på
displayet.
•

Når der er et SIM-kort i uret: af
sikkerhedsmæssige årsager, uret kan kun
slukkes via fjernadgang. Åbn Watch
Indstillinger i APP og kigge efter
den fjernbetjening ur slukke funktion.
•

Bemærk: Kun administratoren kan deaktivere
uret fra APP.

8. Ofte stillede spørgsmål
Venligst find de oftest stillede spørgsmål og deres
svar nedenfor.

1.

Jeg kan ikke tænde uret

Batteriet i dit ur kan være tom for strøm. Vent
venligst uret til en strømkilde, indtil den er fuldt
opladet, og prøv igen.

2. Hvor finder jeg CID og IMEI (WID)
nummer på uret?
Når der ikke er SIM-kortet i uret: Tryk på en knap for
at tænde for skærmen og derefter trykke
på knappen 3 hurtigt 3 gange for at se WID (IMEI)
nummer. Tryk Knap 3 igen for at se CID nummer.
Når der er et SIM-kort i uret:

•

Hvis uret allerede er knyttet til APP:

2. Sluk uret fra fjernsynsindstillingerne i
mobilappen.
•

Tryk på knappen 4 for at vende uret igen.

Før uret kan finde GSM-netværket, skal du
trykke på knappen 3 hurtigt 3 gange for at se
WID (IMEI) nummer og derefter trykke på knap
3 igen for at se CID nummer.
•

Bemærk: Hvis uret forbindelse til GSMnetværket, vil knap 3 gå gennem listen i stedet
for at afsløre WID og CID nummer kontakt.
Hvis uret ikke har været forbundet
med APP endnu:
•

2.

Åbn dækslet til SIM-kortsporet.

Skub SIM-kortet længere ind, så fjederen
frigiver det.
•

•

Fjern SIM-kortet fra uret.

Vent, indtil ikonet "Ingen SIM-kort" vises
øverst til venstre på urskærmbilledet:
•

•

Tryk og hold knap 4 for at slukke uret.

Tryk og hold knap 4 igen for at slå uret
igen.
•

Følg ovenstående metode for at afsløre
WID- og CID-numrene, når der ikke er noget
SIM-kort i uret.
•

Advarsel: venligst ikke bruge denne metode
ofte som det kan forårsage skader på uret i
lang sigt.

3.

Jeg kan ikke scanne QR-koden

Følgende metoder kan hjælpe din telefon med at
læse QR-koden:
Hvis det omgivende lys er lavt, skal du
flytte til et lysere område og forsøge at scanne
QR-koden igen.
•

Prøv at justere afstanden mellem QRkoden og kameraet på telefonen, så det
automatiske fokus kan give et skarpt billede,
og QR-koden er stor nok til at afsløre dens
detaljer.
•

4. Hvilke operativsystemer er APP
kompatible med?
Den mobile applikation er kompatibel med iOSenheder, der kører iOS7.0 eller nyere
operativsystemer og android-enheder, der kører
android 4.0 eller nyere.

5. Nogle mobilnumre kan ikke kalde
uret. Hvorfor det?

Kun numre, der tidligere er indtastet i familielisten i
mobilappen, kan med succes kalde uret. Alle andre
numre er blokeret for indgående opkald.

6. Hvordan overfører administrationen
ret til en anden person?
Kun administratoren kan overføre denne ret.
1.

Åbn mobilapplikationen.

2.

Log på som administrator af uret.

3. Åbn familie liste over de valgte ur i
hovedmenuen.
4. Tryk og hold en af backupadministratorerne.
5. Tryk på Overfør
administrationsrettigheder i pop op-menuen.
Bemærk: kun Backup administratorer kan modtage
administratoren højre. Andre tilføjede telefonnumre
kan ikke.

7. Sådan slettes et tidligere tilføjet
telefonnummer?
Kun administratoren kan slette telefonnumre.
1.

Åbn mobilapplikationen.

2.

Log på som administrator af uret.

3. Åbn familie liste over de valgte ur i
hovedmenuen.

4.

Tryk og hold et af tallene i listen.

5. Tryk på Slet i popup-menuen og bekræft
dit valg.
Fjern venligst alle telefonnumre, der er parret til
uret, før du giver uret til en ny bruger, ellers kunne
den første behandler af den nye bruger ikke blive
administrator.

8. Hvordan forhindres andre mennesker
i at tilføje uret til deres telefon?
Som administrator af uret kan du holde andre fra at
udvide familielisten.
1.

Åbn mobilapplikationen.

2.

Log på som administrator af uret.

3. Åbn familie liste over de valgte ur i
hovedmenuen.
4. Tryk på gearknappen nær øverste højre
hjørne.
5. Tryk på kontakten ved siden af Tillad at
tilføje at deaktivere denne funktion.

9. Hvorfor tager det lang tid at modtage
talebeskeder?
Uret bruger 2G datanetværket til at overføre
oplysninger. 2G-netværket er relativt langsomt i
forhold til de moderne 3G og 4G-netværk. Det kan
tage lang tid at uploade og downloade
talemeddelelser.

Også dit ur kan være i et område med svagt GSM
signal, der yderligere bremser transmissionen.

10. Hvordan kan jeg lytte til
talemeddelelsen igen på uret?
Talemeddelelser gemmes ikke permanent på
uret. Beskeden bliver afspillet 3 gange, og den bliver
slettet.
Bemærk: talebeskeder kan senere findes og
afspilles i den mobile applikation, som de blev sendt
til eller fra.

11. Hvordan kan jeg slukke uret?
Hvis der ikke er SIM-kortet i
uret: Hold knap 4 for at slå uret. Der afspilles
en melodi, og TAKIT-logoet vises på displayet.
•

Når der er et SIM-kort i uret: af
sikkerhedsmæssige årsager, uret kan kun
slukkes via fjernadgang. Åbn Watch
Indstillinger i den mobile app og se
efter Remote ur slukke funktion.
•

Bemærk: Kun administratoren kan deaktivere uret
fra den mobile APP.

