
Forever Call Me 2 KW-60 Smartwatch til
børn

Specifikationer:
- Display: 1,44", 128 x 128
- Opladningstid: omkring 3 timer
- Maksimal standby-tid: 3 dage



- Batterikapacitet: 400mAh
- Længde på remmen: 230mm
- Kompatibel OS: iOS 10.0 og nyere, Android 5.0 og nyere

Enhedens funktioner:
1. Højttaler
2. MicroUSB-indgang
3. Mikrofon
4. Kamera
5. Besvar et opkald/tænd lommelygten (tryk to gange)
6. Lommelygte
7. Tænd/Sluk/SOS/Tilbage til forsiden
8. Touch-knap – tilbage til forsiden

Opladning
Det anbefales at bruge en oplader med output parametre på 5V DC, 1A. Opladeren er
ikke inkluderet i pakken. Det tager omkring 2 timer at lade dette ur helt op. Forbind det
inkluderede microUSB-kabel til uret og tilslut den anden ende af kablet en USB-indgang
på en computer eller oplader.

Indsæt SIM
Åbn bagsiden af uret og fjern batteriet. Åbn låget til SIM-kortet og indsæt et micro
SIM-kort i indgangen, således at chippen vender op mod uret. Sørg for at uret er
slukket, før du indsætter eller fjerner et SIM-kort.



Førstegangsbrug
Når du har indsat SIM-kortet og sørget for at uret er fuldt opladt, kan du aktivere det ved
at trykke og holde ON-knappen nede. Efter at du har aktiveret uret, vil det forbinde til
det mobile netværk.

Urets funktioner
Uret bruges via en touchskærm, hvilket vil sige at du skal bruge din finger til at trykke på
skærmen. Du kan skifte mellem individuelle funktioner, og du kan vælge en given
funktion ved at trykke på skærmen.

1. Forsiden viser datoen og tiden, såvel som batteriniveauet. På denne skærm er også
ikonet der viser, at uret har forbindelse til et mobilt netværk, og et ikon der viser antallet
af modtaget trofæer.
2. Du kan foretage opkald ved at indtaste nummeret manuelt.
3. Telefonbogen lader dig oprette 10 kontakter ved brug af applikationen.
4. Lader dig tage billeder som bliver gemt i dit fotoalbum.
5. Du kan se det nyeste billede du har taget. Du kan også se en forhåndsvisning, sende
eller slette et billede. Hvert nyt billede du tager, overskriver det forrige.



6. Et simpelt matematikspil med tre niveauer.
7. Det lader dig sende stemmemeddelelser og modtage beskeder og
stemmemeddelelser.
8. Det lader dig tænde lommelygten der er indbygget i uret.
9. Det lader dig læse QR registreringskoden til enheden og QR applikationskoden.

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

Funktioner
1. Chat: Send en besked eller stemmemeddelelse til uret, ved at skrive det på tastaturet
eller optage det med telefonens mikrofon. Du kan også lytte til stemmemeddelelser
sendt fra uret.
2. Rute: vælg dato og tid for at se den rute uret har været på.
3. Kort: vælg kort-ikonet for at se urets aktuelle placering.
4. Sikkerhedszone: udvælg en sikkerhedszone. Når uret befinder sig ude for
sikkerhedszonen, modtager du en notifikation fra appen.
5. Belønnig: vælg antallet af belønninger du ønsker at sende til dit barn. Efter
godkendelse vil informationen om belønningen blive sendt til uret.
6. Vækkeur: indstillinger. Indstil den ønskede tid og gentagelsesfrekvens.
7. Find Watch: vælg funktionen der kan finde enheden, hvis den er i nærheden af dig.
Uret vil ringe for at informere dig om lokationen.
8. Notifikationer: her modtager og ser du alle notifikationer og alarmer, som modtages
på uret.
9. Fjernstyret kamera: tag et billede med urets kamera og modtag det på telefonen. Det
billede du har taget vil blive vist efter noget tid, afhængig af signalstyrken.

Min profil:
- Personlig data: Dine kontoindstillinger



- Liste over enheder: Tilføj, rediger eller fjern en forbundet enhed
- Skift adgangskoden: Skift adgangskoden til din konto

Indstillinger
1. SOS numre: når urets bruger trykker og holder SOS-knappen nede, ringer uret
automatisk op til de tre indtastede kontakter.
2. Stemmeovervågning: indtast telefon nummeret for at blive ringet op af uret, så du kan
høre omgivelserne. Besvar opkaldet og hør hvad der sker i nærheden af uret. Brugeren
af uret får ingen notifikationer om, at dette opkald er foretaget.
3. Forstyr ikke: vælg et tidspunkt på dagen, hvor brugeren af uret ikke vil modtage
opkald.
4. Lokation: vælg normal tilstand – opdater urets lokation en gang hvert tiende minut,
strømbesparende - en gang i timen, tracking – en gang i minuttet.
5. SMS notifikationer: indtast nummeret hvorpå du ønsker at modtage
SMS-notifikationer om tilstande såsom: lavt batteriniveau, aktivering af SOS-alarmen
via knappen.
6. Telefonbog: Opret op til 10 kontakter som brugeren af uret vil have i telefonbogen.
7. Tidszone: indstil din tidszone for at se den korrekte tid og dato på uret.
8. Sprog: vælg hvilket sprog uret skal være på.
9. Indstillingskontakt: Aktiver eller deaktiver ur-funktionen.
10. LBS Location: Aktiver eller deaktiver lokationen ved brug af antenner fra
netværksoperatører.
11. Sluk uret ved fjernstyring: uret vil blive slukket.


