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Köszönjük, hogy a Forever termékét 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 tegye ki 
közvetlen víz, nedvesség, napfény, tűz vagy egyéb hő behatásának! 
Reméljük, hogy a Forever termékei teljes mértékben kielégítik az Ön igényeit! 

 
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 helyzetét és adatokat küld. 
Az eszköz működése GSM/GPRS mobilhálózaton alapszik. 

 
Az eszközbe aktív, hívásindítás/hívásfogadás funkcióval és deaktivált PIN 
kóddal rendelkező mikro SIM kártya telepítése szükséges. Javasoljuk a 
hangposta deaktiválását is.  A pontos helyzetről való információ küldésekor 
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.  

 

LEÍRÁS 
1. Hangszóró 
2. Mikro USB töltő port 
3. Mikrofon 
4. Kamera 
5. Hívásfogadás 
6. Mikro SIM kártya nyílás 
7. Be-/kikapcsoló/SOS gomb 
8. Hívásfogadás / visszahívás 

 
Specifikáció 
Kijelző: 1,44’’ 128x128 px 
Érintőképernyő: igen 
Készenléti üzemmód: akár 3 nap        
Töltési idő: 2 óra



5 

 

 

Az óraszíj hossza: 230 mm 
Akkumulátor: 400 mAh 
Kamera: igen 
Mikrofon és hangfal: beépített SIM kártya:  
mikro SIM 
Kompatibilitás: Android 5.0 és későbbi verziók, iOS 8.0 és későbbi verziók 

A szett tartalma: 
– okosóra 
– töltőkábel 

Töltés 
5 V DC, 500 mA kimeneti paraméterekkel rendelkező töltő használatát 
javasoljuk. A töltő nem része a szettnek. Az óra teljes töltési ideje kb. 2 óra. 

Nyissa ki a mikro USB töltő portot védő dugót és csatlakoztassa hozzá a 
csomagban található mikro USB  kábelt. 

Használati útmutató 

1. Az óra előkészítése 
- Nyissa fel az óra hátlapját úgy, hogy óvatosan megemeli a felső részét és az 
oldalait egészen addig, amíg a hátlap ki nem pattan.  Ezután távolítsa el az 
akkumulátort ügyelve arra, hogy meg ne sértse az akkumulátor kábeleit! 
Jegyezze meg az akkumulátor behelyezési módját!   
- A SIM kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki az órát! 
Soha ne helyezze be vagy távolítsa el a SIM kártyát akkor, ha az óra bekapcsolt 
állapotban van! 
- Nyissa ki a mikro SIM kártya tartót úgy, hogy óvatosan jobbra mozgatja, majd 
helyezze be a SIM kártyát a nyílásba, hogy a SIM kártya chipje felfelé, az óra 
képernyője felé nézzen. Ezután zárja be a SIM kártya tartót úgy, hogy 
óvatosan balra húzza. 

- Helyezze vissza az akkumulátort az órába az eredeti helyére, majd zárja be 
az órát a hátlap visszapattintásával.  

 

GB 
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GB 
2. Az első használat 

             
– A SIM kártya behelyezése után ellenőrizze, hogy az óra feltöltött 
állapotban van-e. Ezután aktiválja az órát a job oldalon található 
Bekapcsoló gomb megnyomásával és lenyomva tartásával. 
– Aktiváláskor az óra rákapcsolódik a mobilhálózatra. 

3. Az óra működése 

Az óra az érintőképernyő használatával működtethető. Az ujjunkat a 
képernyőn mozgatva váltogathatunk a különböző funkciók között; az 
adott funkció a képernyő megnyomásával választható ki. 

1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

1. Az óra fő képernyője mutatja az aktuális dátumot és időt, valamint 
az akkumulátor töltöttségi szintjét. A képernyőn egy ikon is található, 
ami a mobilhálózathoz való kapcsolódást jelzi, továbbá egy másik ikon 
a kapott díjak számát mutatja. 
2. Híváskezdeményezés a hívószám manuális bevitelével. 
3. A telefonkönyv 10 kontakthoz enged hozzáférést az applikáció 

használata mellett. 
4. Fénykép készítése, amely az Albumba kerül mentésre. 
5. Hozzáférés a nemrég készített fényképhez. Van lehetőség a kép 

előnézetére, küldésére vagy törlésére. Mindegyik újonnan 
készített fénykép felülírja a korábban készült fényképet.  

6. Egyszerű matematikai játék három nehézségi szinttel. 
7. Hangüzenetek küldése, szöveg- és hangüzenetek fogadása
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8. Beépített zseblámpa aktiválása 

4. Az applikáció használata 

Töltse le a „Forever Care” applikációt az iOS vagy a „Forever KidsCare” 
applikációt az Android telefonokhoz. 

 
 
 

Forever Care Forever KidsCare 
Fiók létrehozása és az óra regisztrálása: 
A regisztrációs ablakban írja be vagy szkennelje be az óra kódját (REG CODE), 
amely a doboz alján vagy pedig az óra mellett található. Írja be az e-mail 
címét, a nevét és a jelszavát. Ezután válassza ki az applikáció nyelvét, majd 
azt a területet, ahol az óra használva lesz. 

– Chat: Küldjön szöveges vagy hangüzenetet az órára billentyűvel történő 
bevitellel vagy a telefon mikrofonjával történő felvétellel. Itt az óráról 
küldött hangüzeneteket is meghallgathatja. 

- Távoli kamera: Készítsen fényképet az óra kameráját használva, és 
fogadja azt a telefonján. A készített kép kis idő után jelenik csak meg, a 
mobil hálózat jelének erősségétől függően. 

– Térkép: Az óra aktuális helyzetét mutatja a térképen.                       

Nyomja meg a           ikont a három térkép mód kiválasztásához. 

Nyomja meg a           ikont a helyzet frissítéséhez. 

Nyomja meg a           ikont a helyzet meghatározásához.  

Nyomja meg a          -t a jeladó helyzetének meghat.-hoz.  

Nyomja meg a           -t a párosított órák közötti váltáshoz. 

– Útvonal: állítsa be a dátumot és az időt az óra használója által adott 
időpontban megtett meghatározni kívánt útvonalhoz

GB 
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   GB – Biztonsági zóna: Kattintson a + jelre a biztonsági zóna meghatározásához. 
Írja be a zóna nevét, kattintson a térképre, majd válassza ki a térképen jelölni 
kívánt zóna méretét 200 m és 2000 m között. 

Amikor az óra  elhagyja a zónát, az óra értesítés küld Önnek.
 

– Ébresztőóra: ébresztés beállítása. Állítsa be a kiválasztott időt és az 
ismétlés gyakoriságát. 

– Óra megtalálás: nyomja meg az óra megtalálásához az Ön közelében 

Az óra csörögni fog, ezzel jelzi a helyét. 

– Me (én): 
• Személyes adatok: a fiókja beállításai 
• Eszközlista: adjon hozzá, szerkesszen vagy töröljön csatlakoztatott órákat. 

• Jelszó megváltoztatása: változtassa meg a fiókja jelszavát. 

– Díjak: küldje el az óra képernyőjén megjelenő szívek megfelelő számát. 
Adjon jelentést minden számnak, és ez alapján díjazza az óra használóját. 

– Értesítések: itt fogadhat és megtekinthet minden, az óráról érkező értesítést 

és riasztást. 

– Beállítások: 

• SOS számok: amikor az órát használó személy megnyomja és lenyomva 
tartja az SOS gombot, az óra automatikusan riasztási hívást intéz az itt 
megadott három kontakthoz. 
• Hangfigyelés: írjon be egy telefonszámot, amit az óra hívni fog, lehetővé 
téve az óra környezetében lévő hangok megfigyelését. Fogadja a hívást és 
ellenőrizze, hogy mi történik az óra közelében! Az óra használója nem 
fog tudni ezekről a hívásokról! 
• Ne zavarjanak: válassza ki azt a napközbeni időpontot, amikor az óra 
használója nem fog hívásokat kapni. 
• Helymeghatározó üzemmód: válassza ki a normál üzemmódot – az óra 
helyzetének frissítése tízpercenként; energiatakarékos üzemmód – 
óránként egyszer frissít; nyomkövető mód – percenkénti frissítés. 
• SMS értesítés: írja be a telefonszámot, amelyre az SMS értesítést kapni 
szeretné az eseményekről, pl. az óra alacsony töltöttségi szintjéről, 
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az órán lévő gombbal történő SOS riasztás aktiválásáról, az óra elvesztéséről 
vagy levételéről. 
• Telefonkönyv: határozzon meg akár tíz kontaktot, akiket elér az óra 

használója a telefonkönyvön keresztül. 
• Időzóna: állítsa be az időzónát, hogy az óra a megfelelő időt és 
dátumot mutassa a képernyőn. 
• Nyelv: válassza ki a nyelven elérhető nyelvek egyikét. 
• Beállítás kapcsoló: aktiválja vagy kikapcsolja az óra funkcióit. 
• LBS lokalizáció: aktiválja vagy inaktiválja a helymeghatározást a 
mobilhálózati szolgáltatók adótornyainak helyzete alapján 
• Távolról kapcsolja ki az órát: az okosóra kikapcsol. 

Kérdések, problémák, megoldások 

Az applikáció nem fogadja a parancsokat és azt az információt mutatja, 
hogy az óra nem kapcsolódik a hálózathoz. 

Ok: az óra nem kapcsolódik a hálózathoz  

Megoldás: – Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a GSM jel. 

– Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően került-e behelyezésre, és 
hogy támogatja-e a 2G internetet. 
Küldjön SMS-t a telefonjáról az órába helyezett SIM kártyára a következő 
tartalommal: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# – az óra a következő 
tartalmú SMS-sel válaszol: [surl,52.28132.157,port,8001#]ok.! Ezután az 
órának megfelelően kell működnie. 

– Ellenőrizze, hogy a szerver paraméterei tartalmazzák-e a megfelelő IP 
címet, portot és ID-t. Ellenőrizze a paramétereket úgy, hogy SMS-t küld 
bármely telefonról az órába helyezett SIM kártyára a következő 
tartalommal: pw,123456,ts# – az óra válaszSMS-t fog küldeni, amely 
tartalmazza az IP, a port és az ID számokat, lásd a lenti példát:  

ID: 1451498657; (az ID-nek egyeznie kell a közvetlenül az óra mellett, vagy 
a doboz alján található számmal) 

GB 
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   GB imei:359614514986574;ellenőrizze, hogy az IMEI helyes-e  

ip_url:ser.3g-elec.com;ellenőrizze, hogy az IP helyes-e 
port:8001;ellenőrizze, hogy a port a helyes központ-e:; 
slave:; 
sos1:; 
sos2:; 
sos3:; 
upload:600S; bat 
level:96; 
language:1; 
zone:8.00; 
GPS:NO(0); 
GPRS:OK(73); 
pw:123456; 

Hasonlítsa össze az SMS-ben szereplő adatokat az óra számával. Ha az ID 
szám eltér az óra melletti, vagy a doboz alján található számtól, akkor 
állítsa be az új IMEI számot. Küldje a következő SMS-t a telefonjáról az órába 
behelyezett SIM kártya számára: pw,123456,i- mei,xxxxxxxxxxxxxxx# – 
miután megkapta az SMS-t, az óra válaszSMS-t küld a helyes IMEA 
számmal, pl.: pw,123456,imei,359614514986574# 

– Ellenőrizze, hogy az ID szám megegyezik-e az óra ID számával, amely az 
applikációban található eszközlistában található. 

 
Nem tudja hívni az órát. Vagy foglaltat jelez, vagy a használó nem 
fogadja a hívást. 

Ok: Az óra nem ismeri fel a bejövő számot, vagy az applikáció „Ne 

zavarjanak” módban van. 

Megoldás: – Ellenőrizze, hogy az Ön telefonszáma nincsen-e a tiltólistán. 

– Ellenőrizze, hogy a kontakt számok meg vannak-e adva az applikációban.  
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Az óra csak akkor fogadja a hívásokat, ha azok az applikációban korábban 
beállított kontaktoktól érkeznek.  

Az applikáció nem frissíti a helyzetet valós időben. Csak az LBS 
helyzeteket választja ki. 

Ok: a GPS jel túl gyenge az óra helyzetének meghatározásához, vagy pedig 
az óra alvó üzemmódban van. 

Megoldás: – Menjen ki az épületből az órával, és nyomja meg a HELYZET 
(LOCATION) funkciót a TÉRKÉP (MAP) funkcióban. 

– Ne felejtse el, hogy az applikáció lehetővé teszi a megfelelő óra 
üzemmód beállítását. Ez az adatok, beleértve a helyzetre vonatkozó 
adatokat is, gyűjtésének gyakoriságával kapcsolható össze. 
Energiatakarékos üzemmódban az adatok óránként egyszer kerülnek 
elküldésre. Ebből kifolyólag a valós idejű helyzet ellenőrzés alatt 
tartásához javasolt vagy a normál üzemmód, amely tízpercenként gyűjti 
be az adatokat, vagy pedig a nyomkövetési mód használata, amelyben az 
adatok percenként kerülnek begyűjtésre. 

 
Az óra nem mutatja az aktuális dátumot és időt. 

Ok: Az óra nem tudott az applikációs szerverhez kapcsolódni az idő frissítése 
érdekében. 

Megoldás: – Az idő a GPS helyzethez kapcsolódóan is frissíthető. 
Ellenőrizhető úgy is, ha kimegy a szabadba és használja a GPS 
helyzetmeghatározó funkciót. 

– Ha az óra több órát késik, akkor kérjük ellenőrizze és válassza ki a 
megfelelő időzónát az applikáció segítségével. 

– Ha a fent említett megoldások nem működnek, akkor küldje a 
következő SMS-t a telefonjáról az órába helyezett SIM kártya számára: 
pw,123456,ntp- servers,121.40.88.40,8089# 

Az óra válaszként hasonló tartalmú SMS-t kell küldjön. Ezután indítsa újra 
az órát. Ezen felül egy konfigurációs SMS-t is küldhet az órában található 
SIM kártya számára a következő tartalommal: 

GB 
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   GB pw,123456,time,hour.minute.second,date,year.month.day# 
– beleértve pl. az aktuális időt is:  
pw,123456,time,09.50.00,date,2016.06.01# 

Az óra nem kapcsolódik a szerverhez és az applikáció ismét azt 

mutathatja, hogy az óra offline állapotban van. 
 

Ok: a behelyezett SIM kártya hálózati szolgáltatójának APN-je (Access 

Point Name – egy specifikus csomagú hálózat, pl. internet) nem mindig 

van rajta az APN-ek listáján közvetlenül az eszköz aktiválása után. Ez 

főleg a Play és a Virgin szolgáltatókra vonatkozik! 

Megoldás: – Küldje a következő SMS-t az órában lévő SIM kártya 

számára: 
: pw,123456,APN,internet # 

A biztonságos használat alapelvei 
• Olvassa el és tartsa meg jelen használati útmutatót. 
• Ne távolítsa el az eszköz burkolatát! Az óra belsejében nincsenek olyan 
alkatrészek, amelyeket a felhasználó meg tudna javítani. Bármilyen 
javítást szervizben kell végeztetni. 
• Az áramütés elkerülése érdekében védje meg az eszközt a vízzel vagy 
nedvességgel való érintkezéstől.  
• Megjegyzés: csak eredeti gyári alkatrészeket / kiegészítőket 
használjon! 
• Tartsa be a használati útmutatóban leírtakat! Ez a termék nem játék! 

 
 
 

 
A TelForceOne S.A. kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU 
direktíva rendelkezéseinek és egyéb vonatkozó kikötéseinek. A 
termékre vonatkozó nyilatkozat letölthető az alábbi linkről: 
https://sklep.telforceone.pl/en-gb/ 


