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Dětský náramkový
telefon s GPS



Manuál je nedílnou součástí balení dětského náram-
kového telefonu s GPS Abardeen KT01S a je určen 
výhradně pro tento telefon.

Pro správné a bezpečné zacházení s náramkovým 
telefonem si prosím předem důkladně nastudujte 
tento manuál.

Dětský náramkový telefon s GPS Abardeen KT01S je 
určený především k zajištění bezpečnosti dítěte, aby 
měl rodič přehled, kde se jeho dítě nachází a zda mu 
nehrozí nějaké nebezpečí. Umožňuje telefonování 
s dítětem, sledování jeho polohy a jeho okolí, detekuje 
náraz a informuje o nečekaném sundání hodinek 
z ruky dítěte.

Upozornění: Software dodávaný k náramkovému tele-
fonu se neustále vyvíjí a může se stát, že obsah tohoto 
manuálu nebude odpovídat aktuálnímu stavu. Naše 
společnost si vyhrazuje právo změnit obsah tohoto 
manuálu bez předchozího upozornění. Pro aktuální 
manuál prosím navštivte stránky www.abardeen.cz.

1 Úvod
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3 Začínáme

3.1 Popis zařízení

Reproduktor

USB port

Displej Slot na SIM kartu

Vypnout, zapnout, 
ukončení hovoru, reset

Rodinné číslo 3

Pásek

Senzor sundání

Přenos síťových dat

GPS anténa

Indikátor stavu
baterie

Čas

Hlasová zpráva

GSM signál
P - perfektní
G - dobrý
M - průměrný
D - špatný
N - žádný

Mikrofon

Rodinné číslo 1, 
zesílení zvuku
SOS tlačítko
Rodinné číslo 2,
hlasový interkom,
zeslabení zvuku
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3.2 Funkce tlačítek a jiných částí

Části Funkce
Vypnout, zapnout, 
ukončení hovoru, 
reset

Zapíná/vypíná podržením po dobu 4s. Ukončuje 
hovor krátkým stiskem během hovoru a při 
příchozím hovoru. Nucený reset podržením po 
dobu 8s.

Rodinné číslo 
1, elektronický 
odpuzovač 
komárů

Přijme hovor. Zavolá rodinné číslo 1 dlouhým 
stiskem. Během hovoru zvyšuje hlasitost zvuku. 
Stiskněte dvakrát pro stálou funkci odpuzovače 
komárů, znovu stiskněte dvakrát pro vypnutí 
této funkce.

Rodinné číslo 2

Přijme hovor. Zavolá rodinné číslo 2. Během 
hovoru snižuje hlasitost zvuku. Na seznamu osob 
stálým stiskem začnete nahrávat hlasovou zprá-
vu a uvolněním ji pošlete. Stiskem poslechnete 
hlasovou zprávu.

Rodinné číslo 3
Přijme hovor. Zavolá rodinné číslo 3. V pohoto-
vostním režimu krátkým stiskem otevřete seznam 
spárovaných osob, kterým lze odeslat krátká 
zvuková zpráva.

SOS tlačítko

Přijme hovor. Stiskem po dobu 3s pošle SOS  
SMS na všechna rodinná čísla a začne postupně 
vytáčet rodinná čísla dokud jedno z nich hovor 
nepřijme. V pohotovostním režimu stiskem 
vyvoláte nastavení zvuku pro volání a vyzváněcí 
melodii, dvojstiskem vyvoláte nastavení hlasitosti 
stisků tlačítek.

Mikrofon Pozor na zakrytí otvorů mikrofonu během hovoru.

USB Port Nabíjení.

Reproduktor Pozor na zakrytí otvorů reproduktoru během 
hovoru.

Slot na SIM kartu Vypněte hodinky, horizontálně vložte micro SIM 
kartu kovovou stranou dolů a výřezem dovnitř.

Senzor sundání Detekuje a informuje o nečekaném sundání 
hodinek z ruky dítěte.

Pásek Silikonový pásek pro pohodlné nošení.

Displej Obrazová část náramkového telefonu.
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3.3 Instalace SIM karty

V náramkovém telefonu se používá standardní micro SIM karta. Hori-
zontálně vložte SIM kartu kovovou stranou dolů a výřezem dovnitř.

(Poznámka: Adaptéry na SIM karty mají nerovný povrch což může snad-
no vést k poškození slotu na SIM kartu. Proto důrazně doporučujeme 
používání standarní micro SIM karty místo SIM karty v adaptéru.)

SIM karta musí mít povolenou funkci identifi kace volajícího (Caller ID) 
a aktivní datové připojení přes GPRS neboli 2G. SIM karty podporující 
pouze 3G či 4G připojení nebudou v hodinkách fungovat.

Před vložením SIM karty do náramkového telefonu deaktivujte ochranu 
PIN kódem.

vložení SIM karty
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3.4 Nastavení APN

Pokud vkládáte do náramkového telefonu jinou SIM kartu než přiloženou 
v balení, případně SIM kartu od operátorů O2, T-Mobile či Vodafone, 
je možné, že nebude hned fungovat z důvodu jiného nastavení APN 
vašeho operátora. V takovém případě si zjistěte nastavení APN vašeho 
operátora a odešlete do hodinek z vašeho telefonu SMS ve tvaru: 
APNS*1*nazev_apn*proxy*port*jmeno*heslo*

Dle výše uvedené tabulky by pak vzorová SMS vypadala následovně:

APNS*1*Telkomsel*10*1*89*130*8000*wap*wap123

Pokud operátor některé položky nepoužívá, nemusíte je vypisovat. Počet 
* by měl ale zůstat zachován. Pokud by bylo např. uživatelské jméno 
prázdné, vypadal by SMS následovně:

APNS*1*Telkomsel*10*1*89*130*8000**wap123

Pokud operátor používá jen jméno APN (u nás typicky Sazka mobil), je 
možné SMS poslat ve tvaru:

APNS*1*sazkamobil*

Před zasláním SMS zkontrolujte, že je náramkový telefon připojený 
k GSM síti (symbol D, G, nebo P). Po odeslání SMS chvíli vyčkejte a ná-
ramkový telefon následně restartujte. Po restartu by se měl náramkový 
telefon připojit i k datové síti a začít odesílat svoji polohu. Pokud se tak 
nestane, celý proces se zadáním APN zopakujte.
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USB port

Vložte menší konec (micro USB) nabíječky do USB konektoru na náram-
kovém telefonu a větší konec (USB) do nabíječky.

Používejte pouze USB nabíječku a USB kabel dodaný výrobcem v balení 
s náramkovým telefonem. Při použití jiné než dodané nabíječky nebo 
USB kabelu může dojít ke zničení zařízení nebo výbuchu baterie.

3.5 Nabíjení

8



4 O aplikaci

4.1 Představení 
Před použitím KT01S je nutné stáhnout a nainstalovat aplikaci Kid Mate. 
Aplikace Kid Mate tvoří základ ovládání náramkového telefonu KT01S, 
díky kterému funguje.

4.2 Stažení aplikace
Kde stáhnout aplikaci

Pokud se vám nedaří aplikaci v obchodech dohledat, navštivte stránky 
www.abardeen.cz, kde najdete aktuální přímé odkazy na danné aplikace.

Pro Android hledejte „Kid Mate“ 
v obchodu Google Play.

Pro IOS hledejte „KidMate“ 
v obchodě Apple.
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5 Návod k použití

Po stažení a instalaci programu 
budete vyzváni k přihlášení či 
založení uživatelského účtu. Pokud 
účet ještě nemáte, klepněte na 
tlačítko Zaregistrovat.

Vyplňte uživatelské jméno, 
heslo, email a potvrďte stiskem 
tlačítka Zaregistrovat.

Aby bylo možné začít aplikaci pou-
žívat, je nutné propojit náramkový 
telefon s aplikací.

5.1 Registrace účtu
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Zadejte jméno člena rodiny, výšku, 
datum narození a telefonní číslo 
náramkového telefonu (vkládané 
SIM karty).

Vyplňte své telefonní číslo, 
IMEI náramkového telefonu 
(najdete na krabičce) a pokuste 
se spárovat se svým telefonem 
stiskem tlačítka Ověřit. Na 
náramkovém telefonu se objeví 
čtyřmístný kód, který opište do 
pole Captcha. 

Nyní můžete vybrat vlastní ikonku 
a barvu značky, kterou bude člen 
rodiny identifikován na mapě.
Potvrďte tlačítkem Ulož.

5.2 Přidání dítěte
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5.3 Nastavení čísel členů rodiny

›› Můžete nastavit až 8 čísel členů rodiny.
››  První tři nastavená čísla mohou na náramkový telefon volat a zároveň 

lze na tato čísla volat z náramkového telefonu. (Jedno z těchto čísel 
by mělo být číslo mobilu s nainstalovanou aplikací Kid Mate.)

››  Posledních pět čísel může na náramkový telefon volat, ale z náramko-
vého telefonu není možno na tato čísla volat zpět.

››  Po nastavení rodinných čísel zmáčkněte Ulož, ukáže se notifikace 
o poslání na náramkový telefon a v aplikaci Kid Mate by se mělo 
ukázat upozornění, že nastavení proběhlo úspěšně. Zmáčkněte zpět 
pro další funkce.
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5.4 Hlavní uživatelské
 rozhraní

Vstupte do hlavního uživatelského 
rozhraní aplikace. Zapnutí funkce 
zbarví ikonu funkce na modro 
zatímco vypnutí funkce zbarví 
ikonu funkce do šeda.

Indikace stavu baterie: ukazuje aktuální stav nabití.

Změnit osobu: stisknutelná šipka pro změnu osoby.

Zpětné volání: náramkový telefon automaticky zavolá zpět na váš 
telefon. Můžete skrytě sledovat okolí hodinek přijmutím toho hovoru. 
Lze používat jen se souhlasem sledované osoby a všech osob v její 
bezprostřední blízkosti, které by mohly být také zachyceny. Bez tohoto 
souhlasu je použití této funkce protiprávní.

Aktuální pozice: Zobrazí aktuální polohu náramkového telefonu na 
mapě.

Bezpečná oblast: Aktivuje nebo vypnete funkci vymezené bezpečné 
oblasti.

Bluetooth radar: Po úspěšném spojení přes Bluetooth se na displeji 
náramkového telefonu zobrazí upozornění „BT OK“. Při přerušení 
Bluetooth spojení se na telefonu zobrazí upozornění o odpojení 
náramkového telefonu.

Průběžné sledování: Aktivuje stálé sledování pozice náramkového 
telefonu.

Detekce pádu: Po úspěšné aktivaci nebo deaktivaci se na displeji 
náramkového telefonu zobrazí upozornění „Set OK“. Na telefonu 
se zobrazí upozornění v případě, že hodinky překročí nastavenou 
úroveň nárazu.

Detekce sundání: Po úspěšné aktivaci nebo deaktivaci se na displeji 
náramkového telefonu zobrazí upozornění „Set OK“. Na telefonu se 
zobrazí upozornění v případě, kdy náramkový telefon nečekaně spadne 
nebo je sundán ze zápěstí.

Hlasová zpráva: umožňuje zaslat krátkou hlasovou zprávu na hodinky.

Volání: telefon zavolá náramkovému telefonu.
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5.5 Hlasová zpráva

››   Funguje jako vysílačka. Stiskem ikony hlasové zprávy vpravo dole  
v hlavním rozhraní aplikace vstoupíte do rozhraní hlasové zprávy.

››   Dlouhým stiskem ikony „Držte pro mluvení“ začnete nahrávat vzkaz. 
Nahraná hlasová zpráva se pošle do hodinek okamžitě, jak uvolníte 
stisk. Pro poslechnutí hlasové zprávy na náramkovém telefonu 
stiskněte tlačítko 2.

››   Odeslání vzkazu z náramkového telefonu: Krátce stiskněte volací 
tlačítko 3 pro otevření seznamu osob, vyberte osobu které chcete 
poslat zprávu a po té podržte volací tlačítko 2 pro začátek nahrávání, 
maximální délka zprávy je 15s. Zpráva bude odeslána okamžitě jak 
uvolníte stisk.

››   Zprávy z náramkového telefonu i zprávy z chytrého telefonu budou 
vidět v seznamu. Stiskem libovolné zprávy ji znovu přehrajete.
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5.6 Obecné nastavení

5.7 Předchozí polohy a aktuální pozice všech

Mezi předchozími polohami může-
te procházet krajními šipkami po 
dnech. Listování v rámci daného 
dne provádíte vnitřními šipkami.

Po stisku ikony menu v pravém 
horním rohu se vyvolá nabídka  
s nastavením jednotlivých funkcí.

Pokud máte spárovaných více 
hodinek, na této obrazovce 
uvidíte jejich poslední známou 
polohu uloženou na serveru
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5.8 Interval sledování, režim zjišťování polohy

Zde můžete nastavit interval sledovaní osoby. Pozice se bude dle 
intervalu sama aktualizovat na mapě ve vašem telefonu. Interval jde na-
stavit v rozmezí 3–30 minut. Kratší doba snižuje výdrž baterie, protože 
náramkový telefon musí častěji komunikovat se serverem.
Režim zjišťování polohy
Zde je na výběr ze tří možností. Nejpřesnější režim se snaží zjišťovat po-
lohu primárně podle GPS, BTS stanice operátora bere jen jako doplňkové 
body. Tento režim je nejnáročnější na využívání baterie. 
Standardní režim kombinuje zjišťování poloh z GPS a BTS rovnoměrně.
Úsporný režim zjišťuje polohu jen podle stanic BTS. v tomto režimu je 
ale přesnost náramkového telefonu omezená dle aktuálního pokrytí 
dané oblasti operátorem. 

Upozornění: Přesnost zaměření se může lišit od několika desítek metrů  
(typicky ve městě, kde jsou vysílače hustě osazeny) až po několik ki-
lometrů (typicky ve volné přírodě, kde jsou vysílače od sebe až několik 
desítek kilometrů a výpočet polohy probíhá na základě triangulace.
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5.9 Úroveň nárazu, bezpečná oblast

Úroveň nárazu je možné nastavit ve 
čtyřech stupních. Jakmile hodinky 
zaznamenají náraz převyšující 
nastavenou úroveň (např. při pádu), 
odešlou upozornění na telefon 
rodiče.

Zde můžete snadno stanovit 
bezpečnou oblast, kde by se 
mělo dítě pohybovat. Telefon 
bude upozorněn jakmile hodinky 
překročí nastavenou bezpečnou 
oblast. Vše potvrďte tlačítkem 
OK.

TIP: Oblast nedělejte příliš 
malou, protože v případě BTS 
lokace nemusí být poloha příliš 
přesná. 
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5.10 Tichý režim

››   Vstupte do obecného nastavení a nastavte časový interval od kdy do 
kdy má být náramkový telefon v tichém režimu.

››    Můžete nastavit maximálně čtyři intervaly.

TIP: Například můžete nastavit interval 13:19 až 14:00. Čas v prvním 
políčku musí byt menší než čas v druhém políčku. Po tuto dobu bude 
náromkový telefon v tichém režimu. Také můžete nastavit čas, kdy 
má vaše dítě vyučování, aby náramkový telefon nerušil v hodině.
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5.11 Správa sledovaných, nastavení času
Zde můžete prohlížet, měnit a upravovat data o osobách, měnit nasta-
vení času náramkového telefonu obnovovat tovární nastavení či provést 
aktualizaci systému náramkového telefonu.
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6 O nás

V sekci o nás najdete kontakty, možnost změnit heslo, případně zkontro-
lovat aktualizace aplikace.

20



7 Často kladené otázky

IMEI není online, nepřichází Captcha
SIM karta v náramkovém telefonu potřebuje datový tarif. SIM karta musí 
být navíc bez hesla (PINu). Je také možné, že se náramkový telefon 
nachzí mimo signál.

Lokalizace není přesná
Pokud se nachází náramkový telefon v budově či na jiném místě bez 
přímého výhledu na oblohu, přechází náramkový telefon do režimu 
lokalizace podle stanic BTS daného operátora. Dle aktuálního pokrytí se 
přesnost může lišit od několika desítek metrů až po několik kilometrů  
– v závislosti na pokrytí území GSM signálem.

Písmeno „N“ na displeji 
Při zobrazení písmene „N“ není náramkový telefon  GSM signál - je 
možné, že SIM kartu je třeba aktivovat v telefonu.

Žádná šipka nahoru-dolů
Zkontrolujte zda má SIM karta aktivovaný datový tarif. Restartujte 
hodinky. Pokud to stále nefunguje musíte obnovit tovární nastavení: 
rychle po sobě stiskněte tlačítka 1, 2 a znovu 1, což by mělo zapnout 
testovací režim, stiskněte tlačítko 2 a najděte položku označenou 
„Restore settings“ a potvrďte stiskem tlačítka SOS.
Pokud problém přetrvává, zkontrolujte ve svém telefonu, že má 
SIM karta aktivovaný datový tarif, je aktivní a není chráněna PIN 
kódem.
Zkontrolujte také APN nastavení vašeho operátora. Pokud máte jiného 
operátora než T-Mobile, O2 nebo Vodafone, budete možná muset 
změnit nastavení APN (přístupového bodu k internetu). Postup najdete 
v patřičné sekci tohoto návodu.

Nastavení čísla člena rodiny nebylo úspěšné
Není signál nebo se nepodařilo připojit k serveru. Doporučujeme 
přepnout na mobilu síť nebo se přesunout na jiné místo dokud se na 
ukazateli signálu nepřestane ukazovat „N“ nebo dokud se neukáže 
šipka nahoru-dolů.

Náramkový telefon nemůže zavolat na telefon
Smažte a znovu uložte informace o osobách nebo členy rodiny. Po 
uložení by se mělo na displeji náramkového telefonu ukázat „OK“.
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Telefon nemůže volat na náramkový telefon 
Prosíme zkontrolujte zda je SIM karta v náramkovém telefonu správně 
vložena, případně mohou být hodinky mimo dosah signálu. Zkontrolujte 
displej hodinek, zda se na něm nenachází písmeno „N“.

Náramkový telefon se nenabíjí
Zkuste jinou zásuvku. Pokud nabíjení stále nefunguje, je možná závada 
na USB konektoru. Buďte opatrní při odpojování a připojování USB 
konektoru a kontaktujte servis.

Je náramkový telefon vodotěsný?
Náramkový telefon Abardeen KT01S je odolný pouze proti venkovní 
vlhkosti dle standardu IP65. Není zcela vodotěsný a ponoření do vody či 
delší vystavení intenzivnímu dešti jej zničí.

Po stisku tlačítka lokalizace  
se poloha ihned neaktualizuje
Aktualizace polohy hodinek probíhá přes vzdálený server a v některých 
případech může dojít k chybě či přerušení komunikace mezi vaším 
mobilním telefonem a serverem, či mezi náramkovým telefonem 
a serverem. V takovém případě je v aplikaci Kid Mate stále dostupná 
poslední známá poloha zaznamenaná na severu. Pokud k aktualizaci 
polohy nedojde během několika desítek sekund, zopakujte akci později, 
případně zkuste aktivovat či deaktivovat průběžné sledování.

Náramkové hodiny přestaly  
po čase komunikovat
Zkontrolujte, zda máte na SIM kartě vložené v hodinkách dostatek 
kreditu pro datovou a hlasovou komunikaci. V případě nedostatečného 
kreditu je nutné nejdříve dobít kredit a pak teprve může dojít ke komuni-
kaci hodinek se serverem a přenášením polohy.
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Radek
Sticky Note
Krokoměr není přesnýPočet kroků je orientační hodnota, která je na displeji telefonu aktualizována ze serveru pouze jednou za hodinu, a to ještě v případě, že máte zapnuté průběžné sledování dané osoby. Jednou za den je pak údaj vynulován. Krokoměr nemá v tomto případě sloužit pro exaktní měření, ale spíše jako motivátor dítěte k většímu pohybu – např. stanovením odměny při ujítí 5000 kroků za den a pod. 



8 Po prodejní informace

››  Na náramkový telefon se vztahuje standardní dvouletá záruka od 
data prodeje.

››  Záruční list a doklad o koupi jsou nezbytnou součástí při uplatňování 
záruky. Při odesílání náramkového telefonu na opravu pošlete společ-
ně s ním i kopii dokladu o koupi a tento vyplněný záruční list. Součástí 
by měl být i krátký popis závady.

››  Na následující vady se nevztahuje záruka: mechanické poškození 
způsobené zákazníkem, poškození produktu způsobené používáním 
v nevhodném prostředím (prašné, vlhké, atd..) nebo nesprávným 
skladováním.

››  Náramkový telefon nerozebírejte ani neopravujte sami, nedávejte ho 
ani do servisu neschváleným výrobcem hodinek. Neautorizovaným 
otevřením hodinek přicházíte o záruku.

››  Na poškození vzniklé při vaší přepravě nebo při působení přírodních sil 
jako potopa, požár, úder blesku zemětřesení atd. se záruka nevztahuje.

››  Náramkový telefon je odolný pouze proti standardní venkovní vlhkosti 
odpovídající standardu IP65. Na poškození způsobené nadměrnou 
vlhkostí či ponořením do vody se záruka nevztahuje.

Naše společnost si rezervuje právo kdykoliv změnit tyto ustanovení.
Výrobce: Shenzen Continetal Wireless Technology Co., Ltd
Dovozce: Satomar, s.r.o., www.satomar.cz
Servis: Satomar, s.r.o., www.satomar.cz/servis
Hot line: +420 725 325 271
Website: www.abardeen.cz
Distributor: Setos spol. s r.o., www.setos.cz

8.1 Prohlášení o shodě
Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že náramkový te-
lefon Abardeeen KT01S je ve shodě se základními požadavky směrnice 
1999/5/CE (NV č. 426/200 Sb.).
Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na 
www.satomar.cz 
Copyright © 2015 Satomar, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez 
předchozího upozornění.
Tiskové chyby vyhrazeny.
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9 Záruční list

Informace o zákazníkovi
Jméno:
Telefon:
E-mail:
Adresa:
PSČ:

Informace o produktu
Model:
Barva:
IMEI:

Informace o prodejci
Prodejce:
Telefon:
Adresa:
Účtenka:
Datum prodeje:

Razítko a podpis




