
Εγχειρίδιο Χρήστη 

Kids Smartwatch KW-60 

CallMe! 2 

.  

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μάρκας Forever. Πριν από τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχει-
ρίδιο οδηγιών και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Μην ανοίγετε τη συσκευή μόνοι σας – τυχόν επι-
σκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν συντηρητή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και 
εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε φωτιά ή άλλες 
πηγές θερμότητας. Ελπίζουμε ότι το Forever θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. 

 

Εισαγωγή 

Πριν χρησιμοποιήσετε το ρολόι για παιδιά, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για να εξασφαλίσετε 
τη σωστή λειτουργία. Το παιδικό ρολόι είναι μια μικρή συσκευή τηλεπικοινωνιών, που χρησιμοποιείται για 
τον εντοπισμό της θέσης της και την αποστολή δεδομένων. Η λειτουργία της συσκευής βασίζεται στο κινητό 
δίκτυο GSM/GPRS. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ! 

Η συσκευή απαιτεί την εγκατάσταση μιας κάρτας micro SIM με ενεργή σύνδεση, επιτρέποντας την πραγματο-
ποιεί και λαμβάνει κλήσεις, χωρίς κλείδωμα PIN. Συνιστάται η απενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου. 
Κατά την αποστολή πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία, το ρολόι θα απαιτήσει πρόσβαση στο mobile 
Internet, επομένως, θα πρέπει να αγοράσετε τουλάχιστον πακέτο 1GB. Η χρήση του ρολογιού μπορεί να συν-
δέεται με τέλη χρήσης του δικτύου και των κλήσεων, σύμφωνα με το τιμολόγιο του εκάστοτε παρόχου. 
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Περιγραφή Συσκευής 

   

1. Ηχείο 

2. Κάμερα 

3. Λήψη κλήσης / Ενεργοποίηση του φακού (πατώντας δυο φορές) 

4. Φακός 

5.  Ενεργοποίηση / κουμπί SOS / Επιστροφή στην κύρια οθόνη 

6. Κουμπί επιστροφής στην κύρια οθόνη 

7. Μικρόφωνο 

8. Micro USB θύρα φόρτισης 

 

Χαρακτηριστικά: 

Οθόνη: 1.4’’ 128x128 px 

Οθόνη Αφής: ναι 

Χρόνος αναμονής: do 3 days 

Χρόνος φόρτισης: 2 hours 

Λουράκι μήκους: 230 mm 

Μπαταρία: 400mAH 

Κάμερα: yes 

Μικρόφωνο και ηχείο : ενσωματωμένα  

Κάρτα SIM: micro SIM (χωρίς PIN lock) 

Συμβατότητα: Android  ⩾ 5.0 , iOS ⩾ 10.0 

Περιεχόμενα Συσκευασίας: 

- smartwatch 

- Καλώδιο φόρτισης 



- Εγχειρίδιο Χρήσης 

Φόρτιση 

Συνιστάται η χρήση φορτιστή παραμέτρων εξόδου 5V --- 1A. Ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται στο σετ. Ο πλή-
ρης χρόνος φόρτισης του ρολογιού είναι περίπου 2 ώρες. Ανοίξτε το κάλυμμα που προστατεύει τη θύρα micro 
USB και, στη συνέχεια, συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο micro USB και συνδέστε τη συσκευή σε μια πηγή 
τροφοδοσίας. 

1. Εγκατάσταση της κάρτας SIM 

Να βεβαιώνετε πάντα ότι το ρολόι σας είναι απενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα 
SIM. Μην εισάγετε ή αφαιρείτε ποτέ την κάρτα SIM όταν το ρολόι είναι ενεργοποιημένο. Ανοίξτε το πίσω κά-
λυμμα του ρολογιού σπρώχνοντάς το απαλά στο επάνω μέρος μέχρι να ξεκουμπωθούν τα μάνταλα . Στη συνέ-
χεια, αφαιρέστε την μπαταρία, προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια της μπαταρίας. Θυμηθείτε 
τη θέση της. Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας micro SIM σύροντάς το ελαφρώς προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, 
τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τέτοιο τρόπο ώστε το τσιπ κάρτας SIM να είναι στραμμένο προς 
τα πάνω στην οθόνη ρολογιού. Στη συνέχεια, κλείστε το κλείδωμα γλιστρώντας προς τα αριστερά. Τοποθετή-
στε τη μπαταρία στο ρολόι στην αρχική της θέση και, στη συνέχεια, κλείστε το πίσω κάλυμμα πιέζοντας τα 
μάνταλους. 

2. Πρώτη χρήση 

Αφού τοποθετήσετε την κάρτα SIM στο ρολόι και φορτίσετε τη συσκευή, μπορείτε να την εκκινήσετε πατώ-
ντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης. 

- Μετά την εκκίνηση, το ρολόι συνδέεται στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

3. Λειτουργία Συσκευής 

Λειτουργούμε τη συσκευή μέσω οθόνης αφής. Σύροντας το δάχτυλό σας στην οθόνη, μπορείτε να κάνετε ε-
ναλλαγή μεταξύ μεμονωμένων λειτουργιών και να επιλέξετε μια συγκεκριμένη λειτουργία πατώντας την οθό-
νη. 

Εικονίδια από το περιβάλλον χρήστη (UI) του KW-60 

  

 



1. Αρχική οθόνη συσκευής που δείχνει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα καθώς και το επίπεδο μπαταρίας. Σε 
αυτή την οθόνη, βλέπουμε επίσης το εικονίδιο για τη σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και το εικονίδιο 
για το ποσό των συμβατικών βραβείων που λαμβάνονται. 

2. Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε μια τηλεφωνική κλήση εισάγοντας χειροκίνητα τον τηλεφωνικό αριθμό. 

3. Ο τηλεφωνικός κατάλογος σας δίνει πρόσβαση σε 10 επαφές που ορίζονται με τη χρήση της εφαρμογής. 

4. Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία που θα αποθηκευτεί στο άλμπουμ. 

5. Πρόσβαση στην τελευταία φωτογραφία που τραβήχτηκε. Δυνατότητα προεπισκόπησης, αποστολής ή δια-
γραφής. Κάθε επόμενη φωτογραφία που λαμβάνεται αντικαθιστά την προηγούμενη. 

6. Ένα απλό παιχνίδι μαθηματικών με τρία επίπεδα. 

7. Σας επιτρέπει να στέλνετε φωνητικά μηνύματα και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και φωνής. 

8. Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το φακό που είναι ενσωματωμένος στο ρολόι.  

9. Σας επιτρέπει να διαβάσετε τον κωδικό QR εγγραφής για τη συσκευή και τον κωδικό QR της εφαρμογής. 

 

4. Χρήση Εφαρμογής 

Κατεβάστε την εφαρμογή "Forever Care" για iOS ή "Forever KidsCare" για Android. 

 

iOS / Android 

 

 

Εγγραφή λογαριασμού και ρολογιού: 

Στο παράθυρο εγγραφής, εισαγάγετε ή σαρώστε τον κωδικό ρολογιού (REG CODE) που βρίσκεται στο κάτω 
μέρος της συσκευασίας και στο ρολόι. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα και 
τον κωδικό πρόσβασής σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα της εφαρμογής και την περιοχή χρήσης του 
ρολογιού. 

Λειτουργίες: 

- Συνομιλία: Στείλτε ένα μήνυμα κειμένου ή φωνητικού μηνύματος στο ρολόι πληκτρολογώντας το στο πλη-
κτρολόγιο ή καταγράφοντας το χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να ακούσε-
τε τα φωνητικά μηνύματα που αποστέλλονται από το ρολόι εδώ. 

- Διαδρομή: επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα για να εμφανίσετε τη διαδρομή που διανύθηκε. 

- Χάρτης: Επιλέξτε το εικονίδιο χάρτη για να δείτε την τρέχουσα θέση του ρολογιού. 

- Ζώνη ασφαλείας: καθορίστε μια ζώνη ασφαλείας, όταν το ρολόι θα βρίσκεται εκτός της επιλεγμένης ζώνης, 
θα λάβετε μια ειδοποίηση από την εφαρμογή. 

- Ανταμοιβή: Επιλέξτε τον αριθμό των ανταμοιβών που θέλετε να στείλετε στο παιδί σας. Μετά την έγκριση, οι 
πληροφορίες σχετικά με το βραβείο θα σταλούν στο ρολόι. 



- Ξυπνητήρι: ρυθμίσεις ξυπνητηριού. Ορίστε τον επιθυμητό χρόνο και συχνότητα επανάληψης. 

- Εύρεση ρολογιού: Επιλέξτε τη λειτουργία για να βρείτε τη συσκευή σας αν βρίσκεται κοντά σας. Το ρολόι θα 
χτυπήσει για να σας ενημερώσει για την τοποθεσία του. 

- Ειδοποιήσεις: Εδώ λαμβάνετε και κάνετε προεπισκόπηση τυχόν ειδοποιήσεων που λαμβάνετε από το ρολόι. 

- Απομακρυσμένη κάμερα: τραβήξτε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας την κάμερα ρολογιού και λάβετε την 
στο τηλέφωνό σας. Η εικόνα που έχει ληφθεί εμφανίζεται μετά από ένα ορισμένο χρόνο αναμονής, ανάλογα 
με την ισχύ του σήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

- Το προφίλ μου: 

• Προσωπικά δεδομένα: Οι ρυθμίσεις του λογαριασμού σας 

• Λίστα συσκευών: Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση συνδεδεμένων συσκευών 

• Αλλαγή κωδικού πρόσβασης: Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας. 

 

Ρυθμίσεις: 

• SOS numbers: όταν ο χρήστης του ρολογιού πατά και κρατά πατημένο το κουμπί SOS, το ρολόι πραγματο-
ποιεί αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης σε τρεις επαφές που ορίζονται στη λίστα. 

• Voice Monitoring: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου για να κληθείτε από το ρολόι και  να ακούσετε το περι-
βάλλον του. Απαντήστε την κλήση και ελέγξτε τι συμβαίνει τριγύρω. Ο χρήστης του ρολογιού δεν έχει καμία 
ειδοποίηση ότι έχει γίνει μια τέτοια κλήση. 

• Do not disturb: Επιλέξτε την ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας κατά την οποία ο χρήστης του ρολογιού δεν 
θα λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις. 

• Location Mode: επιλέξτε κανονική λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες σας.  

• SMS notifications: εισαγάγετε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις SMS σχετικά με 
συμβάντα όπως: χαμηλό επίπεδο μπαταρίας στο ρολόι, ενεργοποίηση του συναγερμού SOS χρησιμοποιώντας 
το κουμπί παρακολούθησης. 

• Phone book: Καθορίστε έως και δέκα επαφές που θα έχει ο χρήστης του ρολογιού στον τηλεφωνικό κατάλο-
γο. 

• Time zone: ρυθμίστε τη ζώνη ώρας σας από ό,τι η συσκευή εμφανίζει τη σωστή ημερομηνία και ώρα. 

• Language: Επιλέξτε γλώσσα για τη συσκευή σας από τη διαθέσιμη. 

• Settings switch: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία ρολογιού. 

• LBS Location: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη θέση χρησιμοποιώντας κεραίες παρόχων δικτύου. 

• Turn off watch remotely: το ρολόι θα απενεργοποιηθεί. 

9. Ερωτήσεις προβλήματα και λύσεις 

9.1 Η εφαρμογή δεν λαμβάνει εντολές και εμφανίζει πληροφορίες ότι το ρολόι είναι αποσυνδεδεμένο από το 
δίκτυο  

– Ελέγξτε αν το σήμα GMS είναι σωστό – αν οι στήλες εύρους είναι διαθέσιμες / ορατές στην οθόνη. - Αν είναι 
σβησμένα, παρακαλώ κλείστε το ρολόι σας. 

Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά εγκατεστημένη στο ρολόι, εάν υποστηρίζει internet 2G και αν υπάρχει 
διαθέσιμο πακέτο δεδομένων internet. 

Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν οι στήλες περιοχής εξακολουθούν να είναι σβησμένες, μεταβείτε στο επόμε-
νο σημείο. 



- Ελέγξτε αν υπάρχουν βέλη μεταφοράς δεδομένων, αν όχι, ορίστε APN (Όνομα σημείου πρόσβασης - συγκε-
κριμένο δίκτυο πακέτων, π.χ. internet): 

Παρακαλώ στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον αριθμό του ρολογιού με το περιεχόμενο: 
pw,123456,apn,internet,,,XXXXX# 

* Ο χαρακτήρας X σημαίνει ψηφία που έχουν αντιστοιχιστεί σε συγκεκριμένο πάροχο 

20201 ή 20202 – COSMOTE 

20205 – VODAFONE 

20209 ή 20210 – WIND 

20214 – CYTA MOBILE 

Τα υπόλοιπα ψηφία κωδικού είναι διαθέσιμα στο manual/forever.eu ή www.mcc-mnc.com/ 

Αφού στείλετε το μήνυμα, περιμένετε αρκετά λεπτά ώστε το KidsWatch να κατεβάσει τις ρυθμίσεις από το 
δίκτυο. Θα εμφανιστούν βέλη μεταφοράς δεδομένων. 

- Παρακαλώ στείλτε ένα μήνυμα κειμένου στον αριθμό του ρολογιού με το περιεχόμενο: pw,123456,ts#, σε 
απάντηση, το ρολόι θα μας στείλει τις παραμέτρους του ρολογιού. Ένα παράδειγμα: 

ver:G36WS_YDE_V1.1_2019.12.19_09.45.40; 

ID: 1234567890; 

imei:123456789012345; 

ip_url:52.28.132.157; 

port:8001; 

upload:600S; 

bat level:96; 

language:1; 

zone:8.00; 

ec:0;  

NET:OK(73); 

Ελέγξτε τα δεδομένα που λαμβάνονται στο SMS με τον αριθμό ρολογιού. 

- Εάν ο αριθμός ID/IMEI/REG CODE είναι διαφορετικός από το σήμα στο ρολόι ή στο κάτω μέρος του πακέτου, 
ορίστε έναν νέο αριθμό IMEI. 

Παρακαλώ στείλτε ένα γραπτό μήνυμα στον αριθμό του ρολογιού με το περιεχόμενο: 
pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxx# όπου X είναι οι αριθμοί από το σήμα - το ρολόι, αφού λάβει το SMS με τον 
κωδικό, στέλνει πίσω στην απάντηση SMS με το σωστό αριθμό IMEI, για παράδειγμα: 
pw,123456,imei,359614514986574# 

- Εάν η IP_URL και θύρα είναι διαφορετική από ό, τι στο παραπάνω παράδειγμα, στείλτε ένα SMS από το τη-
λέφωνο στον αριθμό της κάρτας SIM που είναι εγκατεστημένη στο ρολόι με το κείμενο: 
pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#  - το ρολόι θα στείλει ένα μήνυμα κειμένου πίσω: 
[surl,52.28132.157,port,8001#]ok.! 

- το περιεχόμενο GPRS/NET θα πρέπει να περιλαμβάνει "OK". Εάν είναι "ΟΧΙ" το ρολόι δεν είναι συνδεδεμένο 
στο διαδίκτυο. Ακολουθήστε το σημείο 9.1. Η τιμή σε παρένθεση δείχνει την ισχύ του σήματος. 



ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν γράφετε μηνύματα κειμένου, δώστε προσοχή σε σημεία στίξης και διαστήματα. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό γιατί αν οι χαρακτήρες δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, οι εντολές θα παρερμηνεύονται από 
το ρολόι και θα παραμείνουν αναπάντητες. 

9.2. Δεν πραγματοποιείται κλήση στο Smartwatch. Σήμα κατειλημμένου ή ο συνδρομητής δεν απαντά 

Αιτία: Το ρολόι δεν αναγνωρίζει τον αριθμό ή έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ”Do not disturb”. 

Λύση: 

- Ελέγξτε αν ο αριθμός από τον οποίο καλείτε έχει απόκρυψη. 

- Ελέγξτε αν υπάρχουν αριθμοί επικοινωνίας στην εφαρμογή.  

Το ρολόι λαμβάνει μόνο κλήσεις από αριθμούς που είχαν οριστεί προηγουμένως στις επαφές της εφαρμογής. 

 9.3. Το ρολόι δεν εμφανίζει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία 

Λόγος: Το ρολόι δεν συνδέθηκε με το διακομιστή εφαρμογών για να ενημερώσει την ώρα. 

Λύση: 

- Εάν η ένδειξη εμφανίζεται να είναι πριν από αρκετές ώρες, ελέγξτε και επιλέξτε τη σωστή ζώνη ώρας μέσω 
της εφαρμογής. 

- Εάν τα παραπάνω βήματα δεν βοηθούν, στείλτε από το τηλέφωνό σας (στον αριθμό της κάρτας SIM που 
είναι εγκατεστημένη στο ρολόι) 

SMS με το περιεχόμενο: pw,123456,ntpservers,121.40.88.40,8089#  

Σε απάντηση, το ρολόι θα πρέπει να στείλει ένα SMS με παρόμοιο κείμενο OK. Μετά από αυτό, επανεκκινήστε 
το ρολόι σας. 

 - Επιπρόσθετα, μπορείτε να στείλετε ένα SMS ρύθμισης στον αριθμό της SIM του ρολογιού  με το κείμενο: 
pw,123456,time,hour.minute.second,date,year.month.day# - για παράδειγμα όπως παρακάτω: 
pw,123456,time,09.50.00,date,2016.06.01# 

 

 

Αρχές Ασφαλούς χρήσης 

— ΑΣΦΑΛΕΙΑ— 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις συμβουλές. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να είναι 
επικίνδυνη ή παράνομη. 

 — ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟ ΡΙΣΚΟ — 

Μην ανάβετε τη συσκευή σε σημεία όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ή όταν μπορεί 
να προκαλέσει παρεμβολές ή άλλους κινδύνους. Συμμορφώνεστε με κάθε είδους απαγορεύσεις, 
κανονισμούς και προειδοποιήσεις που παρέχονται από το προσωπικό του τόπου όπου θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

 — ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ SERVICE — 

Μόνο εξουσιοδοτημένο service του κατασκευαστή ή ενός εξουσιοδοτημένου κέντρου service μπορεί να 
επισκευάσει αυτό το προϊόν. Η επισκευή της συσκευής από ένα μη αρμόδιο κέντρο service ή από μη 
εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση. 

 — ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ — 

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις. 

 — ΝΟΗΤΙΚΑ – ΚΙΝΗΤΗΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΠΑΙΔΙΑ — 



Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με νοητικά ή 
κινητικά προβλήματα , καθώς και από άτομα που δεν έχουν εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μόνο υπό την επίβλεψη των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την 
ασφάλειά τους μετά την ανάγνωση και να κατανοήσουν τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης 
της συσκευής. 

Κρατήστε τη συσκευή και τη συσκευασία της μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος τα καλώδια και οι 
πλαστικές σακούλες να τυλιχτούν γύρω από το λαιμό ενός παιδιού και να προκαλούν ασφυξία. Η συσκευή 
δεν είναι παιχνίδι. 

 —BLUETOOTH— 

Η συσκευή εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα ραδιοσυχνοτήτων 

στην περιοχή των 2.402 GHz έως 2.480 GHz, με μέγιστο επίπεδο ισχύος -7,06 dBm EIRP. Το ασύρματο ηχείο 
Bluetooth συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφάλειας και ραδιοσυχνοτήτων. Όλες οι ασύρματες συσκευές 
ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία άλλων συσκευών. 

 — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ— 

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί σε σκονισμένες συνθήκες. Συνδέστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην μπορεί να καταστραφεί και να μην αποτελεί απειλή για τους ανθρώπους και τα ζώα. Μην εκθέτετε 
τη συσκευή στο φως του ήλιου και μην τη χρησιμοποιείτε ή μην την αφήνετε σε άμεση γειτνίαση με 
συσκευές που εκπέμπουν πολλή θερμότητα (θερμαντήρες, θερμαντικά σώματα κ.λπ.). Τα πλαστικά 
στοιχεία μπορεί να παραμορφώνονται, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής ή να 
οδηγήσει σε πλήρη βλάβη. 

 — ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΓΡΑ — 

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Αποφύγετε να εργάζεστε σε ένα περιβάλλον με υψηλή 
υγρασία - ατμό κουζίνες, μπάνια κ.λπ. Τα σωματίδια νερού μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση 
υγρασίας στη συσκευή, η οποία επηρεάζει δυσμενώς τα ηλεκτρονικά και μπορεί να βλάψει τον εξοπλισμό. 

 — ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ — 

Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε πολύ κρύες ή πολύ ζεστές θερμοκρασίες. Οι ακραίες θερμοκρασί-
ες μπορούν να επηρεάσουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αποφύγετε την έκθεση 
της μπαταρίας σε υγρά ή μεταλλικά αντικείμενα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ολική ή μερική ζημιά 
στην μπαταρία. Χρησιμοποιήστε την μπαταρία μόνο για τον προορισμό της. Μην καταστρέφετε, κατα-
στρέφετε ή ρίχνετε την μπαταρία στη φωτιά - μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει πυρκαγιά. Η 
χρησιμοποιημένη ή κατεστραμμένη μπαταρία πρέπει να τοποθετείται σε ειδικό δοχείο. Η υπερφόρτιση της 
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Επομένως, μην φορτίζετε την μπαταρία περισσότερο από ό, τι 
είναι απαραίτητο για να την φορτίσετε πλήρως. 

• Διαβάστε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο. 
• Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα μέρη εντός. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από τεχνικό σέρβις. 
• Προστατέψτε τη συσκευή από την επαφή με το νερό και την υγρασία για να αποφύγετε ζημιές στα ηλεκτρο-
νικά εξαρτήματα. Αποφύγετε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των 
εξαρτημάτων ηλεκτρονικών συσκευών ή να λιώσουν πλαστικά μέρη. 
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα / εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 
• Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. 
 

Η μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων στην περιοχή συχνοτήτων 

Εύρος συχνοτήτων Bluetooth 2402-2480 MHz 

Ισχύς μετάδοσης 6.8dBm EIRP 

 



 

Δήλωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Η TelForceOne Sp. z o.o. δηλώνει δια του παρόντος ότι το Kids Watch MXKW-300 συμμορφώνεται με την Οδη-
γία 2014/53 / ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυν-

ση διαδικτύου: http://manual.forever.eu/file/1626265595.pdf  
 

 

Manufacturer's data: 

TelForceOne S.A. 

ul. Krakowska 119 

50-428 Wrocław 

Polska 

Made in China 
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