
Brukermanual for Forever See Me
KW-300 smartklokke til barn med GPS



Spesifikasjoner:
- Skjerm: 1,3 "240x240 fargerik TFT-skjerm
- Støttet SIM: microSIM-kort
- Batteritype: Litiumion, oppladbart
- Batterikapasitet: 400mAh
- Standbytid: 3d
- Ladetid: 2t
- Vekt : 43g

Enhetsbeskrivelse
1. SIM-kortspor
2. Svar/Avvis anropet
3. Kamera
4. På/Av/Gå tilbake til hovedskjermen/SOS-knapp
5. Mikrofon
6. Høyttaler



Lading
Det anbefales å bruke en lader med utgangsparametere på 5V DC, 500mA.

Laderen er ikke inkludert i pakke. For å lade klokken fullstendig vil det ta omtrent 2
timer.

Koble til kabelen som fulgte med i pakken ved å koble til en klips på den ene
siden av klokken slik at begge pinnene er i kontakt med klokkens ladekontakt, og
koble deretter til andre ende av kabelen til en USB-port i en datamaskin eller en
lader

1. Klargjøring av klokken
Løsne de to skruene på venstre side av klokken og åpne

SIM-kortbeskyttelsen forsiktig og vær forsiktig så du ikke mister forseglingen på inn
siden av beskyttelsen. Sett inn mikro -SIM -kortet i sporet slik at brikken vender opp
mot skjermen på klokken (se bildet nedenfor). Du hører en klikkelyd som bekrefter
riktig installasjon.

Før du setter inn eller tar ut SIM-kortet, må du alltid kontrollere at klokken er
slått av. Aldri sett inn eller ta ut SIM-kortet når klokken er slått på.

Etter at du har installert SIM-kortet, lukker du beskyttelsen ved å montere den
med to skruer, og ta hensyn til tetningens riktige posisjon.

2. Første oppstart
Etter at du har installert SIM-kortet og kontrollert at enheten er ladet opp, kan

du aktivere det ved å trykke og holde inne PÅ-knappen på høyre side. Ved aktivering
vil klokken koble seg til mobilnettverket og få GPS- og WIFI-signalene hvis de er
tilgjengelige.



3. Klokkeoperasjon

Klokken betjenes med berøringsskjermen ved å bevege fingeren på skjermen;
Du kan bytte mellom bestemte funksjoner og velge den ved å trykke på skjermen.

1) Klokkens hovedskjerm viser gjeldende dato og klokkeslett, samt batterinivå.
Skjermen inneholder også ikoner som angir tilkoblingen til mobilnettverket,
GPS og WIFI og mengden mottatte premier.

2) Den lar deg ringe ved å taste nummeret manuelt.
3) Telefonkatalogen gir tilgang til 10 kontakter definert ved hjelp av appen.
4) Enkelt matematisk spill med utfordrende nivåer.
5) Den lar deg sende talemeldinger og motta tekst- og talemeldinger.
6) Den lar deg ta et bilde som blir lagret i albumet.
7) Tilgang til det nylig tatt bildet. Du kan forhåndsvise, sende eller slette den.

Hvert tatt bilde overskriver det forrige/
8) Forhåndsvisning av antall skritt som er tatt etter forrige aktivering av en

skritteller i appen



4. Bruk av applikasjon

Kontoen og klokkeregistrering:
I registreringsvinduet skriver du inn eller skanner klokkekoden på pakken

nederst og ved klokken. Skriv inn din e-postadresse, navn og passord. Velg deretter
språk for applikasjonen og området der klokken skal brukes.

Chat: Send en tekst- eller talemelding til klokken ved å skrive den inn med et
tastatur eller ta opp med en telefonmikrofon. Du kan også lytte til talemeldinger sendt
fra klokken.

Fjernkamera: Ta et bilde med kameraet på klokken og motta det på telefonen.
Det tatt bildet vil vises etter en stund, avhengig av styrken på mobilnettverkssignalet.

Kart: Viser klokkens nåværende posisjon på kartet.
Rute: Angi dato og klokkeslett som du vil kontrollere ruten som

klokkebrukeren har reist på en gitt tid.
Sikkerhetssone: Klikk på + -merket for å angi sikkerhetssonen. Skriv inn

navnet på sonen din, klikk på kartet, og velg deretter størrelsen på den kartlagte
sonestørrelsen i området mellom 200m og 2000m. Når klokken forlater sonen, blir du
varslet.

Varsler: Her kan du motta og se varsler og alarmer mottatt fra klokken.
Aktivitet: Dobbeltklikk på skritt-linjen for å aktivere måling av aktiviteten og

angi nødvendige innstillinger, for eksempel måltid, skrittlengde, vekt. Dobbeltklikk på
søvnmonitoren for å angi den. Du kan også sjekke dataene som er samlet inn på en
valgt dag.

Vekkerklokke: Angi valgt tid og frekvens for gjentakelse.
Premier: Send det riktige antallet hjerter som vil vises på klokkeskjermen.

Spesifiser en hvilken som helst betydning for hvert nummer og premie brukeren av
klokken.

Finn klokken: Klikk for å finne klokken hvis den er i nærheten av deg. Klokken
vil ringe og informere om plasseringen.

Meg:
● Personlige data: Kontoinnstillingene
● Liste over enheter: Legg til, rediger eller slett tilkoblede klokker
● Endre passord: Endre kontopassordet

Innstillinger
- SOS-nummer: Når brukeren av klokken trykker og holder SOS-knappen, vil

klokken automatisk lage en alarmanrop til tre kontakter definert her.
- Stemmeovervåking: Skriv inn et telefonnummer som klokken vil ringe, slik at

du kan lytte til omgivelsene på klokken. Svar på samtalen og sjekk hva som
skjer i nærheten. Brukeren av klokken vil ikke bli varslet om et anrop.



- Ikke forstyrr: Velg tidspunktet på dagen hvor brukeren av klokken ikke vil få
noen telefonsamtaler.

- Lokaliseringsmodus: Velg normal modus - oppdater klokkens plassering hvert
10. minutt; energisparemodus - en gang i timen; sporingsmodus - hvert
minutt.

- SMS-varsler: Skriv inn et nummer du vil motta SMS-varsler om hendelser, for
eksempel lavt batterinivå, SOS-alarmaktivering.

- Telefonkatalog: Definer opptil 10 kontakter som vil være tilgjengelige for
klokkebrukeren i telefonkatalogen.

- Tidssone: Angi tidssonen din slik at klokken kan vise riktig dato og klokkeslett
på skjermen.

- Språk: Velg et av de tilgjengelige språkene på klokken.
- Innstillingsbryter: Aktiver eller deaktiver klokkefunksjonene.
- LBS-lokalisering: Aktiver eller deaktiver lokalisering ved hjelp av antenner fra

nettverksoperatører.
- Deaktiver klokken eksternt: Klokken slås av.


