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Tiedot: 
- Näyttö: 1.4" 210x240 värikäs kosketusnäyttö 
- Tuetot SIM: microSIM kortti 
- Akun kapasiteetti: 400mAh, uudelleenladattava 
- Akun kesto: jopa 3 päivää 
- Lataus aika: 2t 
 
Tuotetiedot: 
1. USB latausportti 
2. Kosketusnäyttö 
3. SIM korttipaikka 
4. Kamera 
4. On/Off painike 
6. SOS painike 
 

 



Lataus 
On suositeltavaa käyttää laturia, jonka lähtöparametrit ovat 5 V DC, 500 
mA. Laturi ei sisälly pakkaukseen. Kellon lataaminen täyteen kestää noin 2 
tuntia. Liitä mukana toimitettu mikro-USB-kaapeli kelloon ja sitten itse 
USB-A virtajohdon toinen pää tietokoneen tai laturin USB-porttiin tai 
muhunkin yhteensopivaan laitteeseen. 
 
1. Älykellon käyttöönotto 
Avaa SIM-korttisuoja ja aseta mikro-SIM-kortti korttipaikkaan siten, että siru 
on ylöspäin kelloa kohti. Kuulet napsautuksen, joka vahvistaa sitten oikean 
asennuksen. 
 
2. Älykellon käynnistäminen 
Kun olet asentanut SIM-kortin ja varmistanut, että laite on ladattu, voit 
aktivoida sen pitämällä oikeassa reunassa olevaa ON-painiketta 
painettuna. Aktivoinnin jälkeen kello muodostaa yhteyden 
matkaviestinverkkoon ja saa GPS- ja WIFI-signaalit, jos ne ovat 
käytettävissä. 
 
3. Älykellon toiminta 
Älykelloa käytetään kosketusnäytöllä liikuttamalla sormea näytöllä; voit 
vaihtaa tiettyjen toimintojen välillä ja valita sitten painamalla itse näyttöä. 
 

 



1) Älykellon päänäyttö näyttää sekä nykyisen päivämäärän että kellonajan 
ja akun varaustason. Näytössä on myös kuvakkeita, jotka osoittavat 
yhteyden matkapuhelinverkkoon, GPS:n ja WIFI:n sekä vastaanotettujen 
palkintojen määrän liittyen urheiluun. 
2) Puhelinluettelosta pääsee käsiksi 10 ennaltamääriteltyyn kontaktiin 
3) Sen avulla voit lähettää ääniviestejä ja vastaanottaa teksti- ja 
ääniviestejä. 
4) Sen avulla voit ottaa valokuvan, joka tallennetaan albumiin. 
5) Pääsy asetuksiin, albumiin, taskulamppuun, sekuntikelloon, teemaan 
jne. 
6) Yksinkertainen matemaattinen peli haastavilla tasoilla. 
7) Esikatselu askeleiden määrästä, kun askelmittari on aktivoitu 
sovelluksessa 
8) Tietoja kellon rekisteröimisestä 
 
4. Forever -sovellus 
Lataa sovellus Forever KidsCare (Google Play) tai ForeverCare (App 
Store) ja asenna se puhelimeesi. Pystyy myös käyttämään 
QR-koodia pakkauksessa, mikäli haluaa löytää ja ladata kyseisen 
sovelluksen. 
 
Käyttäjäjätili ja kellon rekisteröinti: 
Syötä tai skannaa rekisteröinti-ikkunassa älykellon tuotekoodi, joka 
sijaitsee pakkauksen pohjassa ja kellossa. Kirjoita sitten 
sähköpostiosoitteesi, nimesi ja salasana. Valitse sitten sovelluksen kieli ja 
alue, jolla kelloa käytetään. 
- Chat: Lähetä teksti- tai ääniviestin kelloon kirjoittamalla se näppäimistöllä 
tai äänittämällä puhelimen mikrofonilla. Voit myös kuunnella kellolta 
lähetettyjä ääniviestejä. 
- Etäkamera: Ota valokuva kellon kameralla ja vastaanota se puhelimeesi. 
Otettu valokuva näkyy jonkin ajan kuluttua matkapuhelinverkon signaalin 
voimakkuudesta riippuen. 
- Kartta: Näyttää kellon nykyisen sijainnin kartalla. 



- Reitti: Aseta päivämäärä ja aika, jolle haluat tarkistaa kellon käyttäjän 
kulkeman reitin tiettynä ajankohtana. 
- Turvallisuusvyöhyke: Määritä turva-alue napsauttamalla + -merkkiä. 
Kirjoita vyöhykkeen nimi, napsauta karttaa ja valitse sitten määritetyn 
vyöhykkeen koko 200–2000 metrin välillä. Kun kello poistuu vyöhykkeeltä, 
sinulle ilmoitetaan siitä. 
- Ilmoitukset: Täällä voit vastaanottaa ja tarkastella kellolta saatuja 
ilmoituksia ja hälytyksiä. 
- Aktiivisuus: Kaksoisnapsauta askelpainiketta (steps) aktivoidaksesi 
toiminnan mittauksen ja syöttääksesi tarvittavat asetukset, kuten 
mittausaika, paino ja askeleen pituus. Kaksoisnapsauta unimonitoria 
asettaaksesi sen. Voit myös tarkistaa kerätyt tiedot tietyltä päivältä. 
- Herätyskello: Aseta valittu toistoaika ja -taajuus. 
- Palkinnot: Lähetä sopiva määrä sydämiä, jotka näkyvät kellon näytöllä. 
Määritä jokaisen numeron merkitys ja palkitse kellon käyttäjää.  
- Löydä kello: Napsauta löytääksesi kellon, jos se on lähelläsi. Kello soi ja 
ilmoittaa sitten sijainnistaan. 
- Me: 
● Henkilökohtainen tieto: Tunnuksesi asetukset 
● Lista laitteista: Lisää, muokkaa tai poista liitetyt älykellot 
● Vaihda salasana: Vaihda tunnuksesi salasana 
 
Asetukset 
- SOS-numerot: Kun kellon käyttäjä painaa ja pitää SOS-näppäintä 
-painiketta, kello soittaa automaattisesti hälytyksen kolmelle 
ennaltamääritellylle kontaktille. 
- Ääniseuranta: Anna puhelinnumero, johon kello voisi soittaa, jotta voisit 
kuunnella kellon ympäristöä. Vastaa puheluun ja tarkista, mitä 
läheisyydessä tapahtuu. Kellon käyttäjälle ei ilmoiteta puhelusta. 
-Älä häiritse: Valitse päivän aikana kellonaika, jolloin kellon käyttäjä ei saa 
puheluita. 
- Sijaintitila: Valitse normaalitila - päivitä kellon sijainti 10 minuutin välein; 
energiansäästötila - kerran tunnissa; seurantatila - joka minuutti. 



- SMS ilmoitukset: Anna numero, johon haluat saada tekstiviesti-ilmoituksia 
tapahtumista, kuten kellon alhaisesta varaustasosta, SOS-hälytyksen 
aktivoinnista. 
- Puhelinluettelo: Määritä enintään 10 yhteystietoa, jotka ovat kellon 
käyttäjän käytettävissä puhelinluettelossa. 
- Aikavyöhyke: Aseta aikavyöhyke, jotta kello voi näyttää oikean 
päivämäärän ja kellonajan näytöllä. 
- Kieli: Valitse yksi kellon käytettävissä olevista kielistä. 
- Asetukset kytkin: Aktivoi tai deaktivoi kellon toimintoja 
- LBS-lokalisointi: Ota lokalisointi käyttöön tai poista se käytöstä 
verkko-operaattoreiden antenneilla. 
- Kellon etäkatkaisu: Kello kytketään pois päältä. 
 
 
 


