
Brugervejledning til Forever Care Me 
KW-400 Smartwatch til Børn 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specifikationer: 
- Display: 1,4" 210x240 farverig touchskærm 
- Understøttet SIM: microSIM-kort 
- Batterikapacitet: 400mAh, genopladeligt 
- Batterilevetid: op til 3 dage 
- Opladningstid: 2 timer 

 
Beskrivelse af enheden: 

1. USB-opladerindgang 
2. Touchskærm 
3. SIM-kortspor 
4. Kamera 
5. Tænd/sluk-knap 
6. SOS-knap, LED-lygte 

 

 
 
 
 



Opladning 
Det anbefales at bruge en oplader med output-parametrene 5V DC, 500mA.           

Opladeren er ikke inkluderet i pakken. En fuld opladning af uret tager ca. 2 timer.               
Forbind det inkluderede microUSB-kabel til uret og tilslut herefter den anden ende af             
kablet til en USB-indgang på en computer eller en oplader.  
 

1. Start uret  
Åbn SIM-kort holderen og indsæt microSIM-kortet med chippen op mod uret. Du            

vil høre en klik-lyd der bekræfter en korrekt indsætning.  
 

2. Førstegangsbrug  
Når du har installeret SIM-kortet og har sørget for at oplade uret, kan du aktivere               

det ved at holde tænd-knappen nede. Knappen er placeret i højre side. Når du har               
aktiveret uret, vil det forbinde til det mobile netværk og fange tilgængelige GPS- og              
WiFi-signaler.  
 

3. Sådan bruges uret 
Du bruger uret ved at bevæge din finger på touchskærmen; du kan skifte mellem              

funktionerne og vælge en ved at trykke på skærmen.  
 

 



1) Urets hjemmeskærm viser datoen, tiden og batteriniveauet. Skærmen har også          
ikoner der indikerer forbindelsen til det mobile netværk, GPS og WiFi samt            
antallet af modtaget præmier. 

2) Telefonbogen giver adgang til 10 indtastede kontakter ved hjælp af appen.  
3) Barnet kan sende stemmemeddelelser og modtage beskeder og        

stemmemeddelelser. 
4) Det lader også barnet tage et billede, som vil blive gemt i fotoalbummet. 
5) Adgang til indstillinger, album, lommelygte, stopur, tema osv.  
6) Simpelt matematisk spil med tre udfordrende niveauer.  
7) Forhåndsvisning af antallet af gået skridt efter forrige aktivitet, ved hjælp af en             

skridttæller i appen.  
8) Information om urets registrering.  

 
4. Forever app  

Download appen "Forever KidsCare" (Google Play) eller "ForeverCare" (App         
Store) og installer den på din telefon. Du kan også bruge QR-koden på pakken.  
 

Konto og registrering af uret: 
I registreringsvinduet kan du indtaste eller scanne urets kode, som er placeret i             

bunden af pakken eller ved uret. Indtast din e-mailadresse, navn og adgangskode.            
Vælg herefter hvilket sprog der ønskes i appen og området hvori uret vil blive brugt. 

- Chat: Send en besked eller en stemmemeddelelse til uret ved at indtaste det på              
et tastatur, eller optage med mikrofonen på telefonen. Barnet kan også lytte til             
stemmemeddelelser fra uret. 

- Fjernkamera: Tag et billede ved at bruge urets kamera og modtag billedet på             
telefonen. Billedet kommer frem efter noget tid afhængig af signalstyrken. 

- Kort: Viser urets aktuelle lokation på et kort. 
- Rute: Du kan indtaste datoen og tiden for en rute barnet har gået, som du ønsker                

at tjekke. 
- Sikkerhedszone: Klik på + for at markere en sikkerhedszone. Indtast navnet på            

zonen, tryk på kortet og vælg størrelsen på zonen, som kan have en rækkevidde              
på 200m til 2000m. Når uret forlader zonen, bliver du underrettet. 

- Notifikationer: Du kan modtage og se alle notifikationer og alarmer modtaget fra            
uret.  

- Aktivitet: Dobbeltklik på skridt-funktionen for at aktivere målingen af aktiviteten og           
indtast de nødvendige indstillinger såsom målingstid, trinlængde og vægt.         
Dobbeltklik på søvnmåleren for at indstille den. Du kan også tjekke den            
indsamlede data for en given dag. 

- Vækkeur: Indstil en tid og gentagelsesfrekvens. 



- Præmier: Send en passende mængde hjerter, som vil blive vist på urets skærm.             
Specificer betydning af det givne antal hjerter og beløn urets ejer. 

- Find uret: Klik for at finde uret, hvis det er nær dig. Uret vil ringe og informere om                  
lokationen. 

- Mig: 
● Personlig data: Dine kontoindstillinger 
● Liste over enheder: Tilføj, rediger eller slet forbundne ure 
● Skift adgangskode: Skift adgangskoden til din konto  

 
Indstillinger 

- SOS-numre: Når brugeren af uret holder SOS-knappen nede, vil uret automatisk           
sende et alarmopkald til tre definerede kontakter. 

- Stemmeovervågning: Indtast et telefonnummer som uret vil ringe op, så du kan            
lytte til urets omgivelser. Besvar opkaldet og tjek hvad der sker i nærheden.             
Brugeren af uret bliver ikke underrettet om opkaldet. 

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

- Lokaliseringstilstand: Vælg den normale tilstand – opdaterer urets lokation hvert          
10. Minut; energibesparende tilstand – en gang i timen; sporingstilstand; hvert           
minut.  

- SMS-notifikationer: Indtast det telefonnummer der skal modtage       
SMS-notifikationer om advarsler såsom lavt batteriniveau eller aktivering af         
SOS-alarm.  

- Telefonbog: Definer op til 10 kontakter, som vil være tilgængelige for urets bruger             
i telefonbogen.  

- Tidszone: Indstil din tidszone så uret kan vise den korrekte dato og tid på              
skærmen.  

- Sprog: Vælg et af de tilgængelige sprog på uret.  
- Skift indstillinger: Aktiver eller deaktiver funktionerne på uret.  
- LBS lokalisering: Aktiver eller deaktiver lokalisering ved hjælp af antenne eller           

netværkopreratører.  
- Deaktiver uret udefra: Uret vil slukke.  

 
 
 


