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Vänligen läs installationsguiden innan klockan installeras och 

används. 

 

 



Innan användning 

1:1. Kontrollera att klockan är hel och alla tillbehör finns med i paketet.  

● 1 Liberi GPS klocka med silikon-armband 
● 1 USB laddningskabel 
● 1 Användarmanual 
● 1 Verktygskit för att öppna locket till simkortet 

 

1:2. Välj från valfri leverantör ett Micro-simkort som stödjer GSM-nät   ( 2G ). 
Micro-simkortet behöver vara aktiverat för GPRS-data och uppringnings-ID- 
funktion. Vi föreslår 50 MB data / månad att börja med sen kan ni själva 
utvärdera er månatliga datamängds förbrukning. 

Observera att pin koden ska vara avaktiverat på simkortet . 

Liberi är olåst och är kompatibel med alla operatörer i hela världen. 

1.3. Klockan ska vara avstängd när Micro-simkortet sätts i. Använd 
verktygskitet för att öppna simkortsluckan och sätt i Micro-simkortet med 
chippet mot klockans skärm, som bilden nedan visar. Det klickar till när det 
sitter på plats.Sätt tillbaks simkortsluckan. 

 
OBS, vidta försiktighet när du skruvar av och på de väldigt små skruvarna.                                                                                        

1:4. Ladda klockan genom att ansluta den till en dator med medföljande sladd.  

Ladda inte batteriet mer än 3 timmar åt gången. 

OBS; Ladda enbart klockan under en vuxens uppsikt. 

1:5. 	Ladda	ner	Setracker	appen	från	App	Store	eller	Google	Play	eller	
scanna	QR-koden	som	finns	längst	bak	i	manualen.	

 

 



 

 

2.  Liberi klockans skärm  

 

 

2.1 Liberi klockans funktioner 

● GPS + LBS + WIFI real-tids Positionering  

● Vattentät : IP67 

● 1.22 tums IPS färg pekskärm 

● Fotsteg : Sparar klockans bärares rutt 

● Stegräknare ( Sparar steg och avstånd ) 

● Samtal till och från Liberi och röstmeddelande 

● Ljudlös inställning Stör Ej tid 

● GEO staket. Trygga zoner  

● SOS Samtal och alarm 

● Lågt batteri avisering 

● Fjärravstängning via app 

 

OBS: Vi avråder att  använda klockan vid simning.  



 

 

 

2:2. Liberi klockans skärmfunktioner  

2:3 Main interface: De små ikonerna på skärmen från vänster till höger från 
övre hörn representerar: GSM signal, Ljudlös, GPS, Nätverk, Batteri, följande 
är, Tid, Dag, och Antal Sända Hjärtan. 

 

 
 
 
 

 

 

 

2:4 Samtals Skärm: För att ringa med Liberi, Öppna Telefonbok, bläddra till 
den du vill ringa och tryck på den virtuella knappen.                                                 
Tryck på hemknappen för att lägga på. 

Svara på ett samtal till klockan genom att trycka på den virtuella knappen på 
skärmen. Tryck på hemknappen för att lägga på. 

 

 

 

 

 

 

 

2:5 Telefonbok: Lägg till max 15 telefonnummer i SeTracker appen. 
Uppdateringen av telefonboken till klockan sker automatiskt.  

 



 

2:6 Röstmeddelande: Tryck på skärmen så att du ser Röstmeddelande 
skärmen, håll i knappen på knappen för att spela in ett meddelande, släpp 
knappen för att sända röstmeddelandet. Maxtid på inspelningen är 15 sekunder.              

2:7 Stegräknare:  Pedometern är avstängd is off by default, funktionen sätts 
igång via SeTracker appen. När Stegräknaren är aktiverad synkroniserar 
klockan automatiskt antalet fotsteg med appen.  

 
3. Konfigurera Liberi klockan med SeTracker appen 

3:1 App registrering och inloggning är kompatibel med IOS och Android.          
Windows mobiler är inte kompatibla med SeTracker appen 

 Sök ”SeTracker” på App Store eller Google play. Du kan även scanna QR-
koden på sista sidan i denna manual. 

Fyll i det unika ID numret på klockan genom att scanna QR-koden på klockans 
baksida genom att använda SeTracker funktionens app funktion eller fyll i ID 
numret manuellt.  

Skapa en användar inloggning / konto och lösenord 

Välj Kontinent och språk. 

                      

 



 

 

3:2 Introduktion av SeTracker app main interface huvudskärm 

Fyll i din inloggning och lösenord 

Logga in och öppna main interface första sidan                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Liberi klockans funktioner: 

4:1. Röstmeddelande. Tryck och håll in knappen Starta Inspelning. Släpp 
Starta Inspelningens knappen för att sända meddelandet.                                     
Maxtid för röstinspelning är 15 sekunder  

4:2. Kart. Se Liberi klockans position i realtid.                                                  
Har du fler än 1 Liberi klocka kopplad till din app kan du enkelt se på kartan var 
de olika Liberi klockorna befinner sig genom att trycka på Byta. 

 



4:3. Inställningar. Här ställer du in önskade parametrar för Liberi klockan. 
SOS nummer, Telefonbok, Språk and Tidszon, Ljudlös Stör Ej-tid, Sms alerts, 
Schema for lokaliserings uppdateringar och Stänga av Liberi klockan. 

 

4:4. SOS nummer:  Lägg in 3 nummer i SOS kontaktlista. Vid nödsituation 
håll in SOS-knappen i 3 sekunder så ringer klockan automatiskt upp de 3 
förinställda nummerna i tur och ordning. Klockan ringer dessa förinställda 
nummer två gånger om samtalet inte besvaras. Klockan sänder även ett SOS 
alarm till SeTracker appen.  

4:5. Synkroniserings intervall: Välj mellan tre olika inställningar:                                                                                          
- Standard läge: Var 10:e minut                                                                           - 
- Batterisparläge för uppdatering av lokalisering är 1gång/timme                                      
- Realtidspositionering sker 1 gång i minuten 

4:6. Ljudinställning: Välj mellan Ljud och Ljudlös. 

4:7. Skolinställning: Även kallad Stör Ej tid. No disturbing time.                                         
Välj mellan 3 olika tidsinställningar beroende på barnets schema i skolan. Alla 
inkommande och utgånde samtal spärras. Inställningen tillåter endast SOS 
samtal. Class mode fungerar på Måndag- Fredag. 

4:8. Aviserings inställningar : När klockans batterinivå går under 20% sänder 
klockan automatiskt en “Lågt Batteri avisering” till din telefon. 

4:9. Telefonbok: 15 telefonnummer kan läggas in i telefonboken. 
Telefonnummer och namn syns på klockans display. Det är endast 
telefonnummer som är inlagda i telefonboken via appen som kan ringa till 
klockan och vice versa. 

4:10. Språk och Region: Om klockan anger fel tid på displayen kan du 
korrigera detta genom att ändra Tidszon. Detta fungerar endast när klockan är 
sammankollpad till SeTraacker appen. 

4:11. Stänga av klockan: Klockan kan inte stängas av genom att trycka på SOS 
knappen utan kan endast stängas av via SeTracker appen. Innan klockan är 
synkroniserad med SeTracker appen kan den stängas av via SOS-knappen. 

4:12.  GEO Staket safety area: Minimum radie på staketinställning är 200 
meter. Obs: Staket alarms information fungerar enbart när klockans GPS är 
aktiverad. Bas station (LBS) positionerings staket ger ingen alarm information. 

4:13.  Sända hjärtan: Välj antal röda hjärtan i appen. När du tryckt på sänd 
dyker de upp på klockans display.  



4:14.  Klockans alarm: Du kan ställa in tre olika alarm. 

4:15.  Hitta klockan:  Om klockan blivit förlagd. Tryck på skärmen och tryck 
på Hitta klockan funktionen och följ instruktionerna. Klockan ringer i 1 minut 
så du enkelt kan leta efter den. Tryck på valfri knapp för att stänga ringtonen. 

4:16. Fotsteg. Med denna funktion ser du var barnet har befunnit sig. 
Informationen om lokaliserings positionen sparas i 90 dagar. 
 

4:17. Hälsa. Stegräknare, Kalorier, Distans och Sömn monitor. 

 
4:18. Aviserings översikt. Här kan du se tidigare aviseringar. 

 

4:19 Min sida. Tryck på vänstra sidan Min Sida. som bilden nedan visar.  

          

       

 

 

 

 

 

 

 



4:20. Personlig information:  Här ser du ditt Konto, IDNummer och 
telefonnummer. Vi föreslår du även fyller i din email.  

 

 

4:21. Enhets list: Om du har mer än en klocka kan du lägga till dem på ditt 
SeTracker konto.  

Du behöver enbart registrera en klocka sen kan du addera de övriga klockornas 
unika ID nummer här. 

OBS: Du kan inte lägga till redan registrerade klockor på ditt SeTracker konto. 
Varje såld klocka har sitt egna unika ID nummer och dessa är personliga.                                  

Besök www.avezbysweden.se för fullständig information & användarvillkor. 
köpvillkor 

 
 



4:22. Ändra lösenord. 

 

 

5. Ringa till Liberi klockan 

Nu när SeTracker appen är konfigurerad med Liberi klockan så kan du ringa till 
den genom att trycka i klockans telefonnummer från din telefon och ringa. 

6. Problemsökning: 

6:1. Det går inte att registrera ett konto och det står Error när du skriver 
in IDnummer.  

- Id numret existerar inte eller är redan registrerat. Dubbelkolla siffrorna och 
skriv in dem igen. 

6:2. Micro Simkortet funkar inte: 

- Kontrollera så Micro simkortet inte har en aktiverad pin kod. Avaktivera 
pinkoden isåfall.  

- Micro Simkortet kan vara isatt på fel håll.  
- Kontrollera så det finns datamängd på Micro Simkortet.   

 

 

 

 



6:3. Klockan ansluter inte till Internet. 

- Kontrollera att Micro Simkortet stödjer GSM nätvärk 2G. Micro Simkortet 
behöver ha aktiverat GPRS data och ID funktion, samt ha tillräckligt med 
datamängd kvar. 

- Sänd ett SMS till Liberi klockans telefonnummer från din mobil: 
pw,123456,ts#  Du kommer mottaga ett SMS med specifikationer.  

Om dessa stegen inte löste problemet, vänligen kontakta oss för support så kan 
vi kan hitta problemet och lösningen. 

7. Ladda ner appen:  

 
Stödjs av Android eller IOS mobiltelefoner 

 APP: SeTracker  

 

 

Vi har en komplett EMC test rapport certifikat från STS LAB för vår produkt. 
  

           

OBS:  Vi reserverar oss att ändra innehållet i instruktionerna kan ske utan 
vidare information. Delar av funktionerna kan skilja sig i 
mjukvaruversionerna. Vissa funktioner kan skilja sig mellan de olika 
pragram versionerna. 

Besök www.avezbysweden.se  för fullständigt innehåll och 
användarvillkor. 
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