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Vejledning til SeTracker2 
Udarbejdet af mySmartwatch 

 

Copyrights & ansvarsfraskrivelse 

MySmartwatch har udarbejdet denne vejledning som en hjælp til vores 
kunder, men kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte 
brug af denne vejledning eller hvad dennes anvendelse måtte medføre.  

 Registrer 

Du vil i denne vejledning finde en beskrivelse af de forskellige funktioner i 
SeTracker2 applikationen.  

For at komme i gang med brugen af SeTracker2, skal du starte med at 
registrer dig.  

1. Download SeTracker2 App på din telefon (IOS, Android) 
2. Åben dernæst Setracker App på din telefon. 
3. Vælg sprog (Vi anbefaler engelsk, da den danske oversættelse endnu 

er mangelfuld, men er løbende under forbedring) 
4. Vælg området "Europe and Africa"  
5. Vælg Auto login, dette gør at du fremover automatisk bliver logget 

ind. 
6. Vælg "Register"  
7. Email Address: Indtast brugerens email adresse 
8. Vertification Code: Vertificer med koden som vises på skærmen  
9. Password: Kode til login på mellem 6 - 12 karakter  
10. Tryk ”Register” 
11. Du er nu klar til at logge ind på applikationen.  
12. For at logge ind, skal du indtaste den valgte email og det valgte 

kodeord.   

Bemærk, at login oplysninger kan bruges af flere familiemedlemmer og deres 
telefoner, begge forældre og/eller bedsteforældre kan få adgang.  

VIGTIGT! Når et ur er registreret i applikationen, kan det ikke fjernes igen. 
Man skal i dette tilfælde kontakte os for sletning. Dette kan være nødvendig 



i tilfælde af uret videresælges eller der skal være en ny 
bruger til appen. Bemærk at der vil være et gebyr på 
50kr. for nulstilling af uret.  

 

Forbind ur med App 

 

 

1. Når du har logget ind ved hjælp af dine 

selvvalgte loginoplysninger, skal du 

forbinde uret med appen. 

2. Du kan skanne QR-koden på bagsiden af dit ur for at forbinde det. 

3. Nickname – her skal du navngive uret efter eksempelvis dit barns navn eller selvvalgt navn. 

4. Derefter vælger du din relation (dad, mom etc.) til urets ejer, typisk barnet. 

 

Oversigt 

 

Home (Nederste 2 faner på app oversigten) 

De øverste 3 første ikoner i App’en 

 

1. Phone Book – Her indstiller du urets kontakter. Du kan tilføje op til 

10 kontakter, som uret kan ringe til. 

2. Chat – Her kan du både sende talebeskeder og beskeder. Du vil også 

modtage talebeskeder herinde. Urene vil ikke kunne sende 

tekstbeskeder til App’en. 

3. Call number – her ringer du uret op.  

 

Kort 

1. Her vises uret placering 
2. GPS: mest nøjagtigt udendørs, da der anvendes GPS satelitter.  
3. Wi-fi: Forholdsvis nøjagtigt både inden- og udendørs. Her anvender uret 

wi-fi netværket til at finde en position.  
4. LBS: Mindst nøjagtigt, da der her anvendes GSM-master til at finde en 

position. Der er afstanden til GSM master der afgør præcisionen. 
5. For at opdatere lokationen, skal du trykke på det grønne lokationsikon, 

nederst til højre på App’en. 
6. Der er i App’en på denne side, 6 ikoner som er værktøjer til uret.  



7. Oppe fra ned:  
8. 1. ikon, vælg primært ur (virker kun hvis der er forbundet flere ure.) 
9. 2. ikon, urets placering 
10. 3. ikon, din egen placering 

11. 4. ikon, GEO-Hegn (GEO-Fence) – Trykker du på ikonet til højre, over ikonet med de 2 

fødder (3. ikon nedef, kan du sætte et GEO-Fence til uret. Hvis uret bevæger sig væk fra den 

valgte radius, modtager forælderen en sms med tidspunkt og koordinater. Du kan vælge en 

radius mellem 200 til 2000 meter. 
12. 5. ikon, historisk rute, App’en gemmer 7 dages historik på hvordan uret har bevæget sig 

igennem byen.  
13. 6. ikon, ændrer udseende af kortet.  

 

Funktioner 

 
1. Health – Her kan du tænde for skridttælleren, distancemåler, 

kalorieforbrænding og bevægelser under søvn. Bemærk at 
kalorieforbrænding skal ses som indikation, da uret ikke måler puls. 

2. Message – Her vil du kunne se dine notifikationer (primært alarmer) 
3. Alarm Clock – Du kan tilføje tidspunkter, hvor uret skal alarmere (optil 3 

alarmer) 
4. Rewards – Beløn dit barn med at sende dem hjerter 
5. Remote Camera – Tag billede fra urets kamera, fjernstyret fra din telefon. 
6. SOS Number – Indtast 3 SOS-numre som skal alarmeres hvis barnet trykker 

på SOS. 
 

7. Location Update Schedule – Opdatering af lokation. Her har du 3 
muligheder: Opdater lokation hvert 10 minut, hver 1 time eller hvert minut. 
Vi anbefaler opdatering af lokation hver 10 minut, batteriets levetid bliver 
forringet hvis det ændres til at opdatere hvert minut.  
 

8. Contextual Model – Indstillinger for vibration og ringetone. Bemærk det er 
ikke alle ure modeller som har vibration, kontroller om dit ur har vibration. 
 

9. Sound Guardian – Stemmeovervågning af dit barns ur. Uret ringer din 
telefon op uden at barnet ved det. Du kan høre barnet og omgivelserne. 
Barnet kan ikke høre dig. 
 

10. Do not disturb – Tilføj en tidsperiode hvor uret ikke skal forstyrres. Det kan 
bruges til skoletimerne.  
 

11. SMS Alerts – Indtast telefonnummer, som skal modtage sms når enten der 
bliver trykket på SOS knappen eller at uret har lavt batteri. 
 

12. Set Local Base Station – Her kan du slå opfangning af lokation igennem 
telefonmast fra. Det er ikke anbefalet at slå det fra, kun når du vil have den 
præcise lokation. 



 
13. Watch Finder – Find uret ved hjælp af en alarm. 

 
14. Switch setting – Her kan du indstille uret til ikke at kunne indtaste telefonnumre manuelt fra urets 

tastatur, som uret kan ringe op. De vil kun have mulighed for at ringe til numre fra kontaktbogen. 
 

15. Language – Her indstiller du urets sprog 
 

16. Time Zone - Vælg tidszone for Danmark ”East GMT +2:00”, og vælg summertime, så den automatisk 
skifter om til sommertid.  

17. Shutdown the device – Sluk uret via app. 
18. Remote restart – Genstart uret via app.  

 Me (Bruger informationer) 
 

1. Personal info – Her kan du ændre din email, navn, køn, 
telefonnummer og tilføje et avatar. 

2. Change password – Du kan ændre din adgangskode her 
3. Device list – Her kan du tilføje og fjerne enheder i app. 
4. Remove ads – Hvis reklamerne i app’en irriterer dig, kan du 

betale dem væk 
5. Delete account – Slet din bruger 
6. Exit – Log ud 


