
Brugermanual til Forever See Me 
KW-300 Smartwatch til børn Med GPS 

 

 



Specifikationer: 
- Display: 1.3" 240x240 farverig TFT-skærm 
- Understøttet SIM: microSIM kort 
- Batteritype: Lithium-ion, genopladeligt  
- Batterikapacitet: 400mAh 
- Standby tid: 3 dage 
- Opladningstid: 2 timer 
- Vægt: 43g 

 
Beskrivelse af enheden 

1. SIM-kort spor 
2. Besvar/afvis et opkald 
3. Kamera 
4. Tænd/sluk/tilbage til startsiden/SOS-knap 
5. Mikrofon  
6. Højttaler 

 

 



Opladning 
Det anbefales at bruge en oplader med outputparametrene 5V DC, 500mAh.           

Opladeren er ikke inkluderet i pakken. Det tager uret cirka 2 timer at blive fuldt               
opladt. 

Forbind det inkluderede kabel ved at sætte en klips på den ene side af uret,               
så begge stifter er i kontakt med urets opladningsstik. Herefter skal du forbinde den              
anden ende af kablet til en USB-port i en computer eller en oplader. 

 
1. Gør uret klar til brug 

Du skal løsne de to skruer i urets venstre side og forsigtigt åbne beskyttelsen til               
SIM-kortet. Vær opmærksom på ikke at miste forseglingen på indersiden af           
beskyttelsen. Indsæt et microSIM-kort således at chippen peger op mod urets           
display (se nedenstående billede). Du vil høre en kliklyd som bekræfter en korrekt             
installation. 
 

 
 

Før du tager dit SIM-kort i eller ud, skal du altid sikre dig at uret er slukket. Tag aldrig 
et SIM-kort i eller ud når uret er tændt.  

Når du har installeret SIM-kortet, skal du lukke beskyttelsen ved at montere den med 
to skruer, så forseglingens position er korrekt. 

 
2. Første lancering 

Når du har installeret SIM-kortet og sikret dig at enheden er opladt, kan du aktivere               
det ved at holde på ON knappen som sidder på urets højre side. Når du har aktiveret                 
uret, vil det forbinde til det mobile netværk og modtage tilgængelige GPS og WiFi              
signaler.  
 

 
 



3. Urets drift 
Uret bruges vha. touchskærmen som styres med dine fingre; du kan skifte mellem             
særlige funktioner og vælge dem ved at trykke på skærmen.  

 
 

1) Urets startside viser den nøjagtige dato og tid såvel som batteriniveauet.           
Skærmen indeholder også ikoner der indikerer forbindelsen til det mobile          
netværk, GPS og WiFi samt antallet af modtagende præmier. 

2) Det lader dig foretage opkald ved manuelt at trykke på nummeret. 
3) Telefonens telefonbog giver adgang til 10 kontakter vha. appen. 
4) Simpelt matematisk spil med tre udfordrende niveauer. Det lader dig sende           

lydbeskeder og modtage tekst- og lydbeskeder. 
5) Det lader dig tage et billede, som bliver gemt i kamerarullen. 
6) Adgang til billeder taget for nylig. Du kan gennemse, sende eller slette det.             

Hvert billede overskriver det forrige. 
7) Se antallet af skridt efter forudgående aktivitet eller med en skridttæller i            

appen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Brug af applikationen 
 

Registrering af ur og konto: 
I registreringsmenuen skal du gå ind på eller scanne urets kode, som kan             

findes i bunden af pakken eller på uret. Skriv din e-mailadresse, navn og kode.              
Herefter skal du vælge sprog i appen samt det område som uret vil blive brugt i. 

Chat: Send en tekst- eller lydbesked til uret ved at bruge tastaturet eller             
optage med telefonens mikrofon. Du kan også lytte til lydbeskeder fra uret. 

Fjernstyret kamera: Tag et billede med urets kamera og modtag det på din             
telefon. Billedet vil vise sig efter noget tid, afhængig af signalstyrken på det mobile              
netværk. 

Kort: Viser urets nøjagtige placering på kortet. 
Rute: Indstil dato og tid for den rute som urets bruger har været på, på det                

givne tidspunkt du ønsker at tjekke. 
Sikkerhedszone: Tryk på + for at angive sikkerhedszonen. Skriv navnet på           

zonen, tryk på kortet og vælg størrelsen på den kortlagte zone i rækkevidden 200m              
og 2000m. Du bliver informeret når uret forlader zonen. 

Notifikationer: Her kan du modtage og se alle notifikationer og alarmer fra            
uret. 

Aktivitet: Dobbeltklik på skridttælleren for at aktivere måling af aktivitet og gå            
ind på de nødvendige indstillinger såsom måling af tid, skridt, længde og bredde.             
Dobbeltklik på søvnmonitoren for at indstille den. Du kan også tjekke den            
indsamlede data på en bestemt dag. 

Alarm: Indstil den udvalgte tid og gentagelsesfrekvensen.  
Præmier: Send det korrekte antal hjerter som vil blive fremvist på displayet.            

Angiv enhver betydning for hvert nummer og giv brugeren af uret præmier. 
Find uret: Klik for at finde uret, hvis det er nær dig. Uret vil ringe for at                 

informere dig om lokationen. 
Mig: 

● Personligt data: Dine kontoindstillinger 
● Liste over enheder: Tilføj, rediger eller slet forbundne enheder 
● Skift kodeord: Skift kodeordet til din konto 

 
Indstillinger: 

- SOS-numre: Når brugeren af uret trykker og holder SOS-knappen nede, vil           
uret automatisk ringe de tre SOS-kontakter op. 

- Stemmeovervågning: Vælg et telefonnummer som uret ringer op og lad det           
opfange omgivelserne. Besvar opkaldet og tjek hvad der sker i området.           
Brugeren af uret bliver ikke informeret om opkaldet. 

- Forstyr ikke: Vælg et tidspunkt på dagen hvor brugeren af uret ikke vil             
modtage nogle opkald. 



- Lokaliseringstilstand: Vælg normal tilstand - opdater urets lokation hvert 10.          
minut; energibesparende tilstand - en gang i timen; Sporingstilstand - hvert           
minut. 

- SMS-notifikationer: Skriv det nummer ind som du ønsker at modtage          
notifikationer fra såsom lavt batteriniveau, SOS alarmaktivering. 

- Telefonbog: Indtast op til 10 kontakter der vil være tilgængelige for urets            
bruger i telefonbogen. 

- Tidszone: Indstil din tidszone så displayet kan fremvise den korrekte dato og            
tid. 

- Sprog: Vælg en af de tilgængelige sprog. 
- Skift indstillinger: Aktiver eller deaktiver lokalisering ved brug af         

netværksoperatørenernes antenner. 
- Fjern-deaktivering af uret: Uret vil være slukket. 

 


