
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

GYEREK OKOSÓRA 





Köszönjük, hogy a Forever terméket megvásárolta! Használat előtt kérjük 
olvassa el a Használati útmutatót! Kérjük ne szerelje szét az eszközt! 

Valamennyi javítást szervizben kell végeztetni. Csak a gyártó által kínált 

eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon! Az eszközt ne érje 

közvetlen víz, nedvesség, napfény, tűz vagy egyéb hő! Reméljük, hogy a 

Forever termékei teljes mértékben megfelelnek az igényeinek! 

 

 

LEÍRÁS 

1. USB töltő port 

2. Érintőképernyő 

3. SIM kártya nyílás 

4. Kamera 
5. Be-/kikapcsoló gomb 

6. SOS gomb, zseblámpa 

 

 

FONTOS! 

Az eszköz használata előtt – a megfelelő működés biztosítása érdekében - 

gondosan olvassa el a használati útmutatót! A gyerek okosóra egy kisméretű 

telekommunikációs eszköz, amely beazonosítja a helyzetés és adatokat küld. 

Az eszköz működése GSM/GPRS mobilhálózat és GPS műholdak, valamint 

wifi-modul meglétén alapszik. 

 
Az eszközbe aktív hívásindítás/hívásfogadás funkcióval és deaktivált PIN 

kóddal rendelkező mikro SIM kártya telepítése szükséges. Javasoljuk a 

hangposta deaktiválását is.  A helyzetről való információ küldéskor az 

órához mobil internethez való hozzáférés szükséges, ezért javasoljuk, hogy 

minimum 1 GB-os adatcsomagot vásároljanak. Az óra használatakor a 

hálózati és kapcsolási díjakat az adott szolgáltató tarifái határozzák meg.  

 

AZ ÓRA TÖLTÉSE 

Csatlakoztassa a csomagban található mikro USB  kábelt az USB töltő 

porthoz, majd dugja be a kábel másik végét egy áramforrásba. 

  



Az óra előkészítése 

- Óvatosan nyissa ki és döntse meg a mikro SIM kártya tartót, majd 

helyezze bele a SIM kártyát úgy, hogy a SIM kártya chipje felfelé nézzen, 

az óra képernyője felé; a megfelelő behelyezést egy kattanás jelzi. 

- A SIM kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig győződjön meg 

arról, hogy az óra kikapcsolt állapotban van. Soha ne tegye be vagy vegye 

ki a SIM kártyát akkor, ha az óra bekapcsolt állapotban van! 

- A SIM kártya megfelelő telepítése után biztonságosan zárja be a SIM 

kártya tartót. 

 

Üzembe helyezés 

- A SIM kártya órába történő telepítése és az eszköz feltöltése után 

aktiválhatja az órát a jobb oldali bekapcsoló gomb megnyomásával és 
nyomva tartásával. 

- Az aktiválás után az óra kapcsolódik a megfelelő mobil hálózathoz és 

fogni kezdi a GPS és wi-fi jeleket, amennyiben elérhetőek. Az óra készen 

áll az applikációhoz való kapcsolódásra. 

 

A Forever KidsCare és a ForeverCare applikációk letöltése 

- Keresse meg a Google Play áruházban a „Forever KisCare” applikációt, 

vagy pedig az App Store-ban a „ForeverCare” applikációt, és töltse le a 

telefonjára. Ehhez a csomagoláson lévő QR kódot is használhatja. 

 

Csatlakoztassa az okos órát egy telefonhoz 

- Nyissa meg az applikációt és kattintson a „Regisztrál” feliratra. 

- Írja/szkennelje be az azonosító (ID) számot – a csomagolás alján található 

REG KÓDOT 

- Adjon meg egy felhasználó nevet és egy jelszót, majd válassza ki az 

applikáció nyelvét és az óra használati felületét. 

- A regisztráció befejezéséhez nyomja meg az OK gombot és kezdje el az 

óra használatát.  

 

 

A teljes felhasználói útmutató letöltéséhez kérjük látogasson el a következő 

oldalra:  

www.manual.forever.eu/CAREME 


