
NAVODILA ZA 
UPORABO

OTROŠKA URA
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1.USB vhod za polnjenje
2. Zaslon na dotik
3. Reža za SIM kartico
4. Kamera
5. Gumb za vklop/izklop
6. Gumb SOS, svetilka
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Opis:Zahvaljujemo se vam za nakup produkt proizvajalca 
FOREVER - Pred uporabo preberite navodila in jih 
shranite za nadaljno referenco. Naprave ne 
razstavljajte ali popravljajte sami – vsa popravila mora 
opraviti pooblaščeni servis. Uporabljajte zgolj 
originalne nadomestne dele proizvajalca. Naprave ne 
izpostavljajte vodi, vlagi, direktni sončni svetlobi, ognju 
ali drugemu izviru toplote.

Specifikacije:
-  Zaslon: 1,4'' 210x240 px
-  Zaslon na dotik: da
-  Čas pripravljenosti: do 3 dni
-  Čas polnjenja: 2 uri
-  Dolžina pasu: 230 mm
-  Baterija: 400 mAh
-  Kamera: da
-  Mikrofon in zvočnik: vgrajena
-  SIM kartica: nano SIM
-  Podprti sistemi: Android 5.0 in novejši, iOS 8.0 in 
novejši

-  ura
-  napajalni kabel
-  navodila za 
uporabo 

Vsebina paketa:



Priprava ure
-  Pred vstavitvijo in odstranitvijo SIM kartice preverite, 
da je ura izklopljena. Kartice nikoli ne vstavljajte ali 
odstranjujte, ko je ura vklopljena.
-  Odprite pokrov reže za SIM kartico ter pravilno 
vstavite SIM kartico (čip kartice obrnjen navzgor); ob 
pravili vstavitvi Sim kartice zaslišite klik.
-  Po pravilni vstavitvi SIM kartice režo pokrijte s 
priloženim pokrovom.

Prva uporaba
-  Po uspešni vstavitvi SIM kartice ter polnjenju ure 
lahko uro vklopite z daljšim pritiskom na gumb za 
vklop/izklop.
-  Po vklopu se ura poveže na mobilno omrežje ter 
preveri in poišče GPS in bližnje WiFi signale, v kolikor 
so na voljo. Uro lahko povežete z aplikacijo.

Delovanje ure
Uro upravljate z zaslonom na dotik. S premikanjem 
prsta po zaslonu lahko preklapljate med 
posameznimi funkcijami; s pritiskom na zaslon 
izberete funkcije.
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POMEMBNO!
Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila za 
zagotovitev optimalnega delovanja. Otroška ura je 
majhna telekomunikacijska naprava, ki sporoča svojo 
lokacijo ter oddaja podatke. Delovanje ure temelji na 
SDM/GPRS mobilnem omrežju in GPS satelitov ter 
zaznavanju bližnjih WIFI omrežij.

Naprava zahteva namestitev SIM kartice brez PIN 
kode velikosti nano z aktivno funkcijo klicanja/
sprejemanja klicev. Priporočljiv je izklop glasovne 
pošte. Ob oddajanju informacije o lokaciji ura zahteva 
dostop do mobilnega omrežja, zato je priporočljiv 
zakup minimalno 1GB prenosa podatkov. Ob uporabi 
ure s prenosom podatkov lahko vaš operater skladno 
s cenikom zaračuna storitve.

Polnjenje
Priporočena je uporaba napajalnika 5V DC, vsaj 
500mA (USB reža na kateremkoli računalniku) . 
Napajalnik ni vključen v paketu. Čas polnjenja je 
približno 2 uri.
Vstavite priloženi micro USB kabel v vhod za 
polnjenje, kabel nato priklopite na napajalnik.
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1.Na glavnem zaslonu ure sta prikazana trenutni 
datum in čas ter stopnja napolnjenosti baterije. 
Zaslon vsebuje tudi ikone, ki kažejo na povezavo z 
mobilnim omrežjem, GPS in WiFi, ter ikono, ki 
označuje znesek prejetih nagrad.
2. Telefonski imenik omogoča dostop do 10 stikov, 
določenih s pomočjo aplikacije.
3. Omogoča pošiljanje govornih sporočil ter 
prejemanje besedilnih in govornih sporočil.
4.Omogoča fotografiranje, fotografije se shranijo v 
albumu.
5.Orodja:
- Svetilka (flasfhlight)
- Album – predogled slik, možnost pošiljanja slik
- Štoparica (Stoper)
- Svetilnost (Brightness) – nastavitev svetilnosti 
zaslona

- Tema (Theme) – izbira med temami na voljo
- Jakost (Volume) – nastavitev jakosti zvoka ure

6.  Preprosta matematična igra s tremi stopnjami 
zahtevnosti
7.  Predogled števila korakov po predhodnem 
aktiviranju pedometra v aplikaciji.
8.  Informacije o registraciji ure.

Namestitev aplikacij Forever 
KidsCare in 
ForeverCare
Poiščite aplikacijo Forever KidsCare v trgovini 
Google Play ali ForeverCare v trgovini Apple ter jo 
namestite na uro. Ob namestitvi lahko uporabite 
tudi QR kodo na embalaži.
V okno za registracijo vnesite ali skenirajte kodo ure 
(REG CODE), ki se nahaja na dnu paketa in ob uri. 
Vnesite svoj e-poštni naslov, ime in geslo. Nato 
izberite jezik aplikacije in območje, v katerem bo ura 
uporabljena.
-  (Chat) Klepet: Pošljite besedilo ali glasovno 
sporočilo na uro, tako da ga vnesete s tipkovnico ali 
posnamete s telefonskim mikrofonom. Tu lahko 
poslušate tudi glasovna sporočila, poslana z ure.
-  (Remote camera) Oddaljena kamera (remot: 
naredite fotografijo s kamero ure in jo prenesite na 
telefon. Posneta fotografija se po določenem času 
prikaže, odvisno od jakosti signala mobilnega 
omrežja.
-  (Map) Zemljevid: prikaže trenutni položaj ure na 
zemljevidu.
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- kliknite gumb za izbiro enega od treh 
načinov zemljevida.

- kliknite gumb za osvežitev lokacije ure.

- kliknite gumb, da poiščete uro.

- kliknite gumb za iskanje označevalca ure.

- kliknite gumb za preklop med 
seznanjenimi urami.

-  (Prizes) Nagrade: Pošljite ustrezno število srčkov, 
ki bodo prikazana na urnem zaslonu. Za vsako 
številko določite pomen in nagradite uporabnika 
ure.
-  (Find the watch) Poiščite uro: Kliknite ter poiščite 
uro in preverite, če je blizu vas. Ura bo zvonila in 
obveščala o njeni lokaciji.
-  (Me) Uporabnik: 

(Personal data) Osebni podatki: nastavitve vašega 
računa (List of devices) Seznam naprav: dodajte, 
uredite ali izbrišite povezane ure. 
(Change password) Spremeni geslo: spremenite 
geslo računa.

Nastavitve
-  (SOS numbers) SOS številke: Ko uporabnik ure 
pritisne in zadrži gumb SOS, bo ura samodejno 
poklicala na tri tukaj definirane stike.
-  (Voice monitoring) Spremljanje glasu: vnesite 
telefonsko številko, ki jo bo poklicala ura, kar 
omogoča poslušanje okolice ure. Odgovorite na klic 
in preverite, kaj se dogaja v bližini. Uporabnik ure 
ne bo obveščen o takem klicu.
-  (Do not disturb) Ne moti: izberite čas v dnevu, ko 
uporabnik ure ne bo prejemal telefonskih klicev.
-  (Locating mode) Način iskanja: izberite običajni 
način 
(select normal mode) - osvežite mesto ure enkrat 
na deset minut; način varčevanja z energijo (energy 
saving mode) - enkrat na uro; način sledenja 
(tracking mode) - enkrat na minuto.

-  (Route) Pot: nastavite datum in čas, za katere želite 
preveriti pot, ki jo je uporabnik ure v določenem 
času opravil.
-  (Safety Zone) Varnostni pas: Za označitev 
varnostnega območja kliknite oznako +. Vnesite ime 
svojega območja, kliknite na zemljevid in nato 
izberite velikost izbranega območja v območju med 
200 m in 2000 m. Ko ura zapušča območje, boste o 
tem obveščeni.
-  (Notifications) Obvestila: Tu lahko prejemate in si 
ogledate vsa obvestila in alarme, prejete od ure.
-  (Activity ) Gibanje: Dvokliknite na vrstico s koraki za 
aktivirate merjenja aktivnosti. Vnesite potrebne 
nastavitve, kot so čas merjenja, dolžina koraka, teža. 
Dvokliknite zaslon za nastavitev. Preverite lahko tudi 
podatke, zbrane na izbrani dan.
-  (Alarm) Budilka: Nastavitve budilke. Nastavite 
izbrani čas in pogostost ponavljanja.
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- Pošljite SMS iz telefona na telefonsko številko SIM 
kartice, nameščene v uro, z vsebino:  pw,123456, 
ip,52.28.132.157,8001#  . Ura bo na telefon poslala 
SMS z vsebino: [surl,52.28132.157,port,8001#]ok.!  . 
Po teh izmenjavi bi ura morala delovati pravilno.
- Preverite, ali imajo parametri strežnika vneseno 
pravilno IP številko (IP number), vrata (port) in ID 
številko. Parametre preverite tako, da pošljete SMS 
s telefona na številko kartice, nameščene v uro, z 
naslednjo vsebino: pw, 123456, ts - ura naj se 
odzove s SMS-om, vključno s številkami IP, vrat 
(port) in ID-jev, kot navedeno v primeru.

 ID: 1451498657 (ID številka mora biti identična 
ID številki iz embalaže spodaj ali ure)
imei:359614514986574 (preverite, ali je IMEI 
številka prava – vsaka ura ima svojo imei 
številko, navedena na embalaži)
ip_url: 52.28.132.157 (preverite, ali se ip 
strežnika ujema)
port:8001 (preverite, ali je pravi port – vrata)
center:;
slave:
; 
sos1:; 
sos2:; 
sos3:;

upload:600S
; bat 
level:96; 
language:1; 
zone:8.00; 
GPS:NO(0); 
GPRS:OK(73
); 
pw:123456;

-  (SMS notification) Obvestila SMS: Vnesite številko, 
na katero želite prejemati obvestila SMS o dogodkih, 
kot so: nizka raven baterije, aktiviranje SOS alarma s 
pomočjo gumba.
-  (Phone directory) Telefonski imenik: določite do 
deset stikov, ki bodo na voljo uporabniku ure v 
telefonskem imeniku.
-  (Time zone) Časovni pas: nastavite svoj časovni 
pas za pravilno prikazovanje datuma in časa na 
zaslonu.
-  (Language) Jezik: izberite jezik med jeziki, ki so na 
voljo.
-  (Setting switch) Preklopno stikalo: Vklopite ali 
izključite funkcije ure.
-  (LBS localizations) Lokalizacija LBS: Aktivirajte ali 
izključite lokalizacijo z antenami omrežnih 
operaterjev.
-  (Remotely deactivate the watch) Daljinsko 
izključite uro: ura bo izklopljena.

Vprašanja, težave in rešitve
- Aplikacija ne prejme ukazov in prikazuje 
informacijo, da je ura izključena iz omrežja.
Vzrok: ura ni povezana z omrežjem
Rešitev:
- Preverite, ali je signal GMS pravilen
- Preverite, ali je SIM kartica vstavljena pravilno in da 
kartica podpira 2G internet
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- Aplikacija omogoča nastavitev ustreznega načina 
delovanja ure. To je povezano s pogostostjo zbiranja 
podatkov, tudi tistih, povezanih z lokacijo. V 
varčevalnem načinu se podatki pošiljajo enkrat na 
uro. Zato je za popoln nadzor nad lokacijo v realnem 
času priporočljivo uporabiti običajni način, ki zbira 
podatke vsakih 10 minut, ali način sledenja, v 
katerem se podatki zbirajo vsako minuto.
- Ura ne prikazuje trenutnega časa in datuma
Vzrok: Ura se ni uspela povezati s strežnikom 
aplikacije, da bi posodobila čas.
Rešitev:
-  Čas se lahko posodobi tudi v povezavi z lokacijo 
GPS. To lahko preverite tako, da zapustite stavbo in 
uporabite funkcijo GPS-lokalizatorja ( GPS localizer)
-  Če je ura zamuja več ur, preverite in izberite 
ustrezen časovni pas preko aplikacije
-  Če omenjene dejavnosti težave ne bodo odpravile, 
pošljite naslednji SMS s telefona (na številko SIM 
kartice, nameščene na uri): pw, 123456, ntpservers, 
121.40.88.40, 8089#
Ura se bo odzvala s sporočilom SMS s podobno 
vsebino. Nato ponovno zaženite uro. Poleg tega 
lahko na uro pošljete tudi konfiguracijski SMS na 
številko SIM z naslednjo vsebino: pw, 123456, time, 
hour.minutes.second, date, year.month.day # - 
vključno z na primer trenutnim časom, primer SMS
pw,123456,time,09.50.00,date,2016.06.01#

Primerjajte podatke, vključene v SMS, s številko ure. 
Če se ID številka razlikuje od številke , ki je priložena 
ročni uri ali na dnu embalaže, nastavite novo številko 
IMEI. Naslednji SMS iz telefona pošljite na številko 
kartice, nameščene na uri:  pw, 123456, imei, 
xxxxxxxxxxxxxxx # - po prejemu SMS-a bo ura 
odgovorila s SMS-om, vključno s pravilno številko 
IMEI-a, na primer: pw, 123456 , imei, 
359614514986574 #

- Preverite, ali se ID številka ujema z identifikacijsko 
številko ure, ki je navedena na seznamu naprav v 
aplikaciji.
-  Ure ne morete poklicati. Signal je zaseden ali 
naročnik ne sprejme klica.
Vzrok: Ura ne prepozna vhodne številke ali pa je 
aplikacija nastavljena na način »ne moti« (do not 
disturb)
Rešitev:
- Preverite, ali številka, ki jo kličete, ni omejena.
- Preverite, ali so v aplikaciji nastavljene kontaktne 
številke.

Ura odgovarja samo na klice s številk, ki so bile 
predhodno nastavljene v stikih aplikacije.
- Aplikacija ne posodablja lokacije v realnem 
času. Izbira samo lokacije LBS
Vzrok: GPS signal je prešibek ali pa je ura v stanju 
spanja Rešitev:
-  Zapustite stavbo z uro in pritisnite funkcijo 
»LOKACIJA 
(LOCATION)« v funkciji »MAP«
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Načela varne uporabe
-  Pozorno preberite navodila ter jih shranite.
-  Ne odstranjujte pokrova naprave. V notranjosti ni 
delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil. Vsa 
popravila mora opraviti serviser.
-  Napravo zaščitite pred stikom z vodo in vlago, da 
ne pride do električnega udara.
-  Opomba: Uporabljajte samo originalne dele / 
dodatke, ki jih dobavi proizvajalec.
-  Upoštevajte priporočila v priročniku. Ta izdelek ni 
igrača.

-  Ura se ne poveže s strežnikom in aplikacija 
lahko pokaže, da je ura brez povezave.
Vzrok: APN (ime dostopne točke - določeno paketno 
omrežje, npr. Internet) operaterja nameščene kartice 
SIM ne bo vedno prisotno na seznamu APN-jev 
neposredno po aktivaciji naprave. 
Rešitev: 
Naslednji SMS pošljite na številko SIM kartice, 
nameščene v uri: pw,123456,APN,internet #
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