
GHID PORNIRE RAPIDA

Pentru pornirea dispozitivului este necesara apasarea tastei “SOS” 
prelungit, in cazul in care dispozitivul este oprit.

Pentru simpla aprindere a ecranului este suficienta o apasare scurta a 
tastei “SOS”.

Dispozitivul necesita introducerea unei cartele Micro SIM pentru con-
exiune la reteaua telefonica, implicit legatura cu telefonul mobil al 
unui parinte / sau a ambilor.

Cartela poate fi introdusa in dispozitiv prin indepartarea protectiei de silicon a 
sloturilor USB si SIM;
Introducerea cartelei SIM se va efectua cu partea ce include microcipul in 
directia ecranului dispozitivului;
Introducerea cartelei SIM va fi efectuata doar cand dispozitivul este oprit;
In urma introducerii cartelei SIM, dispozitivul poate fi pornit urmand a fi localizat 
de aplicatia telefonica.

*

*

*
*
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APLICATIE MOBILA

Dispozitivul Media-Tech MT851 Kids Locator GPS este compatibil 
Android 4.2 si iOS 6.0, sau actualizari mai recente.
Pentru functionalitate completa, dispozitivul trebuie sincronizat cu un 
SmartPhone al unui parinte sau amandurora.
Toate setarile pentru dispozitiv vor fi efectuate prin intermediul apli-
catiei mobile SeTracker.

Aplicatia poate fi descarcata din 
Play Store, respectiv AppStore, iar 
denumirea aplicatiei este
SeTracker.
Meniul principal al aplicatiei 
permite introducerea datelor de 
logare, sau crearea unui nou cont.
Pentru informatii despre crearea 
unui nou cont, verificati pagina 
urmatoare.
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INREGISTRARE CONT

Din meniul principal, prin simpla atingere a butonului “REGISTER” veti 
fi redirectiont catre formularul de inregistrare a unui cont nou.
In acest formular vor trebui completate toate campurile in mod oblig-
atoriu, in caz contrar inregistrarea unui nou cont nu va fi posibila.

#1 License: in acest camp va trebui 
introdus numarul de identificare a 
dispozitivului Media-Tech, denumit 
“ID” ce poate fi identificat pe 
partea inferioara a ceasului MT851 
(format complet numeric);
#2 Account: va fi completat cu 
adresa de email dorita;
#3 Nickname: nume de utilizator 
pentru detinatorul dispozitivului 
SmartPhone;
#4 P_number: numarul de telefon 
al SamrtPhone-ului;
#5 Password: setarea parolei dorite 
pentru contul de creat;
#6 R_password: reintroducere a 
parolei, pentru verificare.

In urma apasarii “OK” din partea 
de jos a ecranului, contul va fi 
creat iar aplicatia va duce utiliza-
torul in meniul principal pentru 
autentificare.
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MENIU APLICATIE

In urma inregistrarii unui cont si a autentificarii in aplicatie, utilizator-
ul va putea efectua setarile dispozitivului Media-Tech MT851, cat si a 
trimite mesaje catre acesta.
Functia “CHAT” va permite atat transmiterea mesajelor scrise cat si a 
celor vocale de la SmartPhone catre dispozitivul Media-Tech.

Chat: buton ce va deschide meniul 
conversatiei cu utilizatorul dispozi-
tivului MT851;
Footprint: buton ce va deschide 
meniul verificarii traseului parcurs 
de utilizator;
GeoFence: Gard virtual a carui 
depasire va activa o alarma trimisa 
catre aplicatia de pe SmartPhone;
MAP: accesarea hartii, pentru 
verificarea locatiei dispozitivului;
Message: prezinta un istoric al 
evenimentelor, precum declansare 
SOS, depasire GeoFence si altele;
Health: monitorizare pentru calorii 
arse, numar pasi, distanta parcursa 
si a somului utilizatorului ceasului 
Media-Tech MT851;
Alarms: setarea alarmelor pentru 
declansare pe dispozitivul mobil 
Media-Tech;
Rewards: trimitere a unor recom-
pense virtuale catre dispozitivul 
mobil;
Device: declansare alarma pentru 
localizare dispozitiv pierdut;
Settings: setari dispozitiv.
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COMPATIBILITATE RETELE MOBILE

Vodafone
Dispozitivul este compatibil cu reteaua mobila Vodafone.
Pentru conectarea la retea este necesar ca dispozitivul sa fie oprit 
complet inaintea introducerii cartelei SIM.
(Cartela SIM trebuie sa aiba autentificarea de tip PIN inactiva)
Telekom
Dispozitivul este compatibil cu reteaua mobila Telekom.
Pentru conectarea la retea este necesar ca dispozitivul sa fie oprit 
complet inaintea introducerii cartelei SIM.
(Cartela SIM trebuie sa aiba autentificarea de tip PIN inactiva)
Orange
Dispozitivul necesita setari speciale pentru compatibilitatea cu 
reteaua mobila Orange.
Sunt necesare trimiteri de mesaje cu texte predefinite pentru a activa 
anumite functii pe dispozitiv, doar in eventualitatea utlizarii unei 
cartele SIM a retelei mobile Orange.
#1. Pw,123456, ts#
In aplicatia mobila va fi receptionat un mesaj ce indica daca IP-ul 
dispozitivului mobil este setat pentru EU sau nu (Ex: 52.28.132.157)
#2. Pw,123456, apn, net#
Acest mesaj catre dispozitivul mobil va seta APN-ul (conexiunea la 
internet)
#3. Pw,123456, ip,52.28.132.157,8001#
Acest mesaj va seta IP-ul pentru EU pe dispozitivul mobil, in cazul in 
care acesta nu era setat corect la prima verificare (vezi #1.)
In urma pasilor de mai sus, pe ecranul dispozitivului va fi afisata 
litera “E” in partea de sus, confirmare pentru conexiunea la internet 
setata corect.
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