
Návod na použitie 

 

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt značky Forever. Pred použitím si prečítajte tento návod na obsluhu a 
uschovajte si ho pre budúce použitie. Neotvárajte prístroj svojpomocne – akékoľvek opravy by mal vykonávať 
servisný technik. Používajte iba originálne diely a príslušenstvo dodávané výrobcom. Zariadenie by nemalo byť 
vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ohňu alebo iným zdrojom tepla. Dúfame, že produkt Forever splní 
vaše očakávania. 

Úvod 

Pred použitím detských hodiniek si pozorne prečítajte návod na použitie, aby ste zaistili správnu funkciu. Detské 
hodinky sú malé telekomunikačné zariadenie, ktoré slúži na lokalizáciu ich polohy a odosielanie údajov. 
Prevádzka zariadenia je založená na mobilnej sieti GSM/GPRS. 

DÔLEŽITÉ! 

Zariadenie vyžaduje inštaláciu micro SIM karty s aktívnou službou, ktorá umožňuje uskutočňovať a prijímať 
hovory bez zámku PIN. Odporúča sa deaktivovať hlasovú schránku. Pri odosielaní informácií o polohe budú 
hodinky vyžadovať prístup k mobilnému internetu, preto by ste si mali kúpiť aspoň 1 GB balíček. Používanie 
hodiniek môže byť spojené s poplatkami za používanie siete a hovory v súlade s tarifou operátora. 
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Popis zariadenia  



   

1. Kamera 

2. Zapnutie / tlačidlo SOS / návrat na hlavnú obrazovku 

3. Tlačidlo Návrat 

4. Reproduktor 

5. Slot pre SIM kartu 

6. Konektor pre nabíjanie 

 

Špecifikácia: 

Displej: 1,44'' 240x240 px 

Dotykový displej: áno 

Pohotovostný režim: do 3 dní 

Doba nabíjania: 2 hodiny 

Dĺžka náramku: 234 mm 

Batéria: 700 mAh 

Fotoaparát: áno 

Mikrofón a reproduktor: vstavaný  

slot SIM karty: nano SIM (bez zámku PIN) 

Kompatibilita: Android ⩾ 5.0 , iOS ⩾ 10.0 

 

Maximálne vyžarovaný rádio frekvenčný výkon vo frekvenčnom rozsahu 

Frekvenčný 
rozsah 

GSM 
900/1800 
MHz 

UMTS 
900/2100MHz 

LTE 
800/900/1800/2100/2600 
MHz 

Wi-FI 2412-2472 
MHz 

Bluetooth 
2402-
2480 MHz 

Vysielací 
výkon 

33,51/30,44
dBm EIRP 

23,77/23,87 
dBM EIRP 

23,49/23,10/23,10/23,44/2
3,27 dBmEIRP 16dBm EIRP 

≤20dBm 

EIRP 

 

Obsah balenia: 

- inteligentné hodinky 



- nabíjací kábel 

- používateľská príručka 

- nástroje na inštaláciu SIM karty 

Nabíjanie 

Odporúča sa použiť nabíjačku s výstupnými parametrami 5V --- 1A. Nabíjačka nie je súčasťou sady. Doba 
úplného nabitia hodiniek je približne 2 hodiny. Pripojte konektor priloženého nabíjacieho kábla k nabíjaciemu 
konektoru na zariadení. Skontrolujte, či sú konektory zariadenia a kábla navzájom prepojené, a potom pripojte 
kábel USB k zdroju napájania. 

Inštalácia karty SIM 

Pred vložením alebo vybratím karty sa vždy uistite, že sú hodinky vypnuté. Nikdy nevkladajte ani nevyberajte 
SIM kartu, keď sú hodinky zapnuté. Otvorte slot pre SIM kartu pomocou skrutkovača, ktorý je súčasťou 
súpravy, a potom umiestnite SIM kartu do polohy tak, aby čip SIM karty smeroval k hornej časti obrazovky 
hodiniek, budete počuť kliknutie signalizujúce správnu inštaláciu. Potom zatvorte slot pre SIM kartu. 

 Prvé spustenie 

Po vložení SIM karty do hodiniek a nabití zariadenia ich môžete spustiť stlačením a podržaním tlačidla zapnutia. 

- Po spustení sa hodinky pripoja k mobilnej sieti. 

Ovládanie zariadenia 

Hodinky obsluhujeme cez dotykový displej. Posúvaním prsta po displeji sa prepínate medzi jednotlivými 
funkciami a danú funkciu si vyberáte stlačením ikony na obrazovke. 

1.  2. 3.  4. 5.  6.  

 7.  8.  9.  10.  11.  

 

1. Telefónny zoznam vám umožňuje prístup ku kontaktom definovaným pomocou aplikácie. 

2. Chat – umožňuje vám prijímať a odosielať správy medzi aplikáciou a zariadením. 

3. Telefón - umožňuje uskutočniť telefonický hovor ručným zadaním čísla. 

4. História – umožňuje zobraziť históriu telefonických hovorov zariadenia. 

5. Video chat – umožňuje uskutočňovať videohovory. 

6. Fotoaparát – umožňuje fotiť fotoaparátom vášho zariadenia. 

7. Galéria - umožňuje prezerať fotografie nasnímané zariadením. 

8. Vzdelávanie - záložka obsahuje matematickú hru a rozvrh hodín. 

9. Nastavenia – umožňujú zmeniť nasledovné: mobilná sieť, Wifi, Bluetooth, hlasitosť, jas, štýl menu, jazyk 
zariadenia. Nájdete tam aj možnosť spánku, reštartu, vypnutia a informácie o zariadení. 

10. Kroky - umožňuje odčítať počet prejdených krokov po aktivácii funkcie merania aktivity v aplikácii. 

11. QR kód – umožňuje zobraziť registračný QR kód a QR kód aplikácie. 



 

4. Používanie aplikácie 

Stiahnite si „Forever Care“ pre iOS alebo „Forever KidsCare“ pre Android. 

 

iOS / Android 

 

Registrácia účtu a hodiniek: 

V registračnom okne zadajte alebo naskenujte kód hodiniek (REG CODE), ktorý nájdete na spodnej strane 
balenia a v hodinkách. Zadajte svoju e-mailovú adresu, meno a heslo. Potom vyberte jazyk aplikácie a oblasť 
použitia hodiniek. 

Funkcie: 

- Chat: Pošlite do hodiniek textovú alebo hlasovú správu napísaním na klávesnici alebo nahraním pomocou 
mikrofónu telefónu. Tu si môžete vypočuť aj hlasové správy odoslané z hodiniek. 

- Trasa: výberom dátumu a času zobrazíte prejdenú trasu. 

- Mapa: Výberom ikony mapy zobrazíte aktuálnu polohu hodiniek. 

- Bezpečnostná zóna: označte bezpečnostnú zónu, keď sa hodinky nájdu mimo vybranej zóny, dostanete 
upozornenie z aplikácie. 

- Odmena: Vyberte počet odmien, ktoré chcete poslať svojmu dieťaťu. Po schválení sa informácia o ocenení 
odošle do hodiniek. 

- Budík: nastavenie budíka. Nastavte požadovaný čas a frekvenciu opakovania. 

- Nájsť hodinky: Vyberte funkciu na nájdenie vášho zariadenia, ak je vo vašej blízkosti. Hodinky zazvonia, aby 
vás informovali o svojej polohe. 

- Upozornenia: Toto je miesto, kde získate a zobrazíte ukážku všetkých upozornení a budíkov, ktoré dostanete z 
hodiniek. 

- Vzdialený fotoaparát: urobte fotografiu pomocou fotoaparátu hodiniek a prijmite ju do telefónu. Nasnímaný 
obrázok sa zobrazí po určitom čase čakania v závislosti od sily signálu mobilnej siete. 

- Môj profil: 

• Osobné údaje: Nastavenia vášho účtu 

• Zoznam zariadení: Pridajte, upravte alebo odstráňte pripojené zariadenia 

• Zmeniť heslo: Zmeňte heslo pre váš účet. 

Nastavenia: 

• SOS čísla: keď používateľ hodiniek stlačí a podrží tlačidlo SOS, hodinky uskutočnia automatické núdzové 
volanie na tri kontakty definované v zozname. 



• Hlasové monitorovanie: zadajte telefónne číslo, na ktoré sa má z hodiniek zavolať, aby ste mohli počúvať 
okolie. Zdvihnite hovor a skontrolujte, čo sa deje v okolí. Používateľ hodiniek nemá žiadne upozornenie, že 
takýto hovor bol uskutočnený. 

• Nerušiť: Vyberte čas počas dňa, kedy používateľ hodiniek nebude prijímať telefónne hovory. 

• Režim polohy: vyberte normálny režim podľa svojich potrieb.  

• SMS notifikácie: zadajte číslo, na ktoré chcete dostávať SMS notifikácie o udalostiach ako napr.: nízky stav 
batérie v hodinkách, spustenie SOS alarmu pomocou tlačidla hodiniek. 

• Telefónny zoznam: Definujte až desať kontaktov, ktoré bude mať používateľ hodiniek v telefónnom zozname.  

• Časové pásmo: nastavte si časové pásmo, počas ktorého bude zariadenie zobrazovať správny dátum a čas. 

• Jazyk: Vyberte jazyk pre svoje zariadenie z dostupných. 

• Prepínač nastavení: Zapnutie alebo vypnutie funkcie hodiniek. 

• LBS Location: Povolenie alebo zakázanie polohy pomocou antén operátorov siete. 

• Vypnúť hodinky na diaľku: hodinky sa vypnú. 

Dostupnosť funkcií aplikácie závisí od modelu hodiniek, ktoré používate. 

 

9. Otázky, problémy a riešenia 

9.1 Aplikácia neprijíma príkazy a zobrazuje informáciu, že hodinky sú odpojené od siete  

– Skontrolujte správnosť signálu GSM – či sú dostupné/viditeľné na displeji stĺpce rozsahu. - - - Ak sú 
prečiarknuté, vypnite si hodinky. 

Skontrolujte, či je v hodinkách správne nainštalovaná SIM karta, či podporujú 2G internet a či je k dispozícii 
internetový dátový balík. 

Zapnite zariadenie. Ak sú stĺpce rozsahu stále prečiarknuté, prejdite na ďalší bod. 

- Skontrolujte, či sú šípky prenosu dát, ak nie, nastavte APN (Názov prístupového bodu - konkrétna paketová 
sieť, napr. internet): 

Na číslo hodiniek pošlite textovú správu s obsahom: pw,123456,apn,internet, ,,XXXXX# 

* znak X predstavuje číslice priradené konkrétnemu operátorovi 

26003 – ORANGE 

26001 – PLUS 

26006 – PLAY 

26002 – T-MOBILE 

zostávajúce číslice kódu sú dostupné v manuáli /forever.eu alebo www.mcc-mnc.com / 

Po odoslaní správy počkajte niekoľko minút, kým KidsWatch stiahne nastavenia zo siete. Zobrazia sa šípky 
prenosu údajov. 

- Pošlite prosím SMS na číslo hodiniek s obsahom: pw,123456,ts#, ako odpoveď vám hodinky pošlú parametre 
hodiniek. Príklad: 

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; 

jazyk:1; 

zóna: 8,00; 

ec:0; 

NET:OK(73); 

Skontrolujte údaje prijaté v SMS s číslom hodiniek. 

- Ak sa číslo ID/IMEI/REG CODE líši od odznaku na hodinkách alebo spodnej časti balenia, nastavte nové číslo 
IMEI. 

Pošlite SMS na číslo hodiniek s obsahom: pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxx# kde X sú čísla z odznaku - hodinky 
po prijatí SMS s kódom pošlú späť SMS odpoveď s správne číslo IMEI, napríklad: 
pw,123456,imei,359614514986574# 

- Ak je IP_URL a PORT iné ako v príklade vyššie, pošlite SMS z telefónu na číslo SIM karty nainštalovanej v 
hodinkách s textom : pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# - hodinky pošlú textovú správu späť: 
[surl,52.28132.157,port,8001#]ok.! 

- obsah GPRS/NET by mal obsahovať „OK“. Ak je „NIE“, hodinky nie sú pripojené k internetu. Postupujte podľa 
bodu 9.1. Hodnota v zátvorkách zobrazuje silu signálu. 

POZOR: pri písaní textových správ dávajte pozor na interpunkčné znamienka a medzery. Je to veľmi dôležité, 
pretože ak sa znaky nepoužijú správne, príkazy budú hodinkami nesprávne interpretované a zostanú 
nezodpovedané. 

9.2. Do hodiniek sa nepodarilo zavolať. Signál je obsadený alebo účastník neodpovedá 

Dôvod: Hodinky nerozpoznajú prichádzajúce číslo alebo je aplikácia nastavená na „nerušiť“. 

Riešenie: 

- Skontrolujte, či číslo, z ktorého voláte, nie je skryté. 

- Skontrolujte, či sú v aplikácii kontaktné čísla. 

Hodinky prijímajú hovory iba z čísel, ktoré boli predtým nastavené v kontaktoch aplikácie. 

9.3. Hodinky nezobrazujú aktuálny čas a dátum 

Príčina: Hodinky sa nepripojili k aplikačnému serveru, aby aktualizovali čas. 

Riešenie: 

- Ak hodinky ukazujú niekoľko hodín dozadu, skontrolujte a pomocou aplikácie vyberte správne časové pásmo. 

- Ak vyššie uvedené kroky nepomáhajú, pošlite z telefónu (na číslo SIM karty nainštalovanej v hodinkách) 

SMS s obsahom: pw,123456,ntpservers,121.40.88.40,8089# 

Ako odpoveď by hodinky mali odoslať SMS s podobným textom OK. Potom reštartujte hodinky. 

- Okrem toho môžete tiež poslať konfiguračnú SMS na SIM číslo hodiniek s textom: 
pw,123456,čas,hodina.minúta.sekunda,dátum,rok.mesiac.deň# - napríklad s uvedením aktuálneho času 
pw,123456 ,čas,09.50.00,dátum,2016.06.01# 

 



 
Pravidlá bezpečného používania 

— BEZPEČNOSŤ — 

Pozorne si prečítajte tieto tipy. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné. 

— NERISKUJTE — 

Zariadenie nezapínajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané alebo kde môže 
spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvo. Dodržiavajte všetky druhy zákazov, nariadení a varovaní, ktoré 
poskytuje personál miesta, kde chcete zariadenie používať. 

— PROFESIONÁLNY SERVIS — 

Tento produkt môže opraviť iba kvalifikovaný servis výrobcu alebo autorizované servisné stredisko. Oprava 
zariadenia v nekvalifikovanom servisnom stredisku alebo v neautorizovanom servisnom mieste môže poškodiť 
zariadenie a stratiť platnosť záruky. 

— ÚPRAVY — 

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neoprávnenými úpravami. 

— MOBILNÉ A DUŠEVNÉ POSTIHNUTIE A DETI — 

Zariadenie by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí) s obmedzenou pohyblivosťou alebo mentálnym 
postihnutím, ako aj osoby, ktoré nemajú skúsenosti s používaním elektronických zariadení. Môžu ho používať 
len pod dohľadom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť po prečítaní a porozumení návodu na bezpečné 
používanie zariadenia. 

Prístroj a jeho obal uchovávajte mimo dosahu detí. Káble a plastové vrecká sa môžu omotať okolo krku dieťaťa 
a spôsobiť udusenie. Zariadenie nie je hračka. 

—BLUETOOTH— 

Zariadenie vysiela rádiofrekvenčné elektromagnetické vlny 

v rozsahu 2,402 GHz až 2,480 GHz s maximálnou úrovňou výkonu -7,06 dBm EIRP. Bezdrôtové zariadenie 
vyhovuje bezpečnostným a vysokofrekvenčným štandardom. Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať 
rušenie, ktoré môže ovplyvniť činnosť iných zariadení. 

— OKOLIE— 

Zariadenie by nemalo fungovať v prašnom prostredí. Zariadenie pripojte tak, aby sa nemohlo poškodiť a 
neohrozovalo ľudí a zvieratá. Zariadenie nevystavujte slnečnému žiareniu a nepoužívajte ho, ani ho 
nenechávajte v bezprostrednej blízkosti zariadení, ktoré vyžarujú veľa tepla (ohrievače, radiátory a pod.). 
Plastové prvky sa môžu zdeformovať, čo môže ovplyvniť činnosť zariadenia alebo viesť k jeho úplnému 
poškodeniu. 

— VODA A INÉ KVAPALINY — 

Nevystavujte zariadenie vode ani iným tekutinám. Vyhýbajte sa práci v prostredí s vysokou vlhkosťou - 
zaparené kuchyne, kúpeľne a pod. Vodné častice môžu spôsobiť, že sa v zariadení objaví vlhkosť, ktorá 
nepriaznivo ovplyvňuje elektroniku a môže poškodiť zariadenie. 

— BATÉRIE — 

Batériu nevystavujte veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám. Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a 
životnosť batérie. Batériu nevystavujte kvapalinám alebo kovovým predmetom, pretože to môže viesť k 
úplnému alebo čiastočnému poškodeniu batérie. Batériu používajte iba na určený účel. Batériu neničte, 
nepoškodzujte ani nehádžte do ohňa – môže to byť nebezpečné a spôsobiť požiar. Použitá alebo poškodená 
batéria by sa mala umiestniť do špeciálnej nádoby. Prebíjanie batérie ju môže poškodiť. Batériu preto 
nenabíjajte dlhšie, ako je potrebné na jej úplné nabitie. 



• Prečítajte si a uschovajte tento návod. 
• Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Všetky opravy by mal vykonávať 
servisný technik. 
• Chráňte zariadenie pred kontaktom s vodou a vlhkosťou, aby ste predišli poškodeniu elektronických častí. 
Vyhnite sa veľmi vysokým teplotám; môžu skrátiť životnosť komponentov elektronických zariadení alebo 
roztaviť plastové časti. 
• Používajte iba originálne diely/príslušenstvo dodané výrobcom. 
• Postupujte podľa pokynov v príručke. Výrobok nie je hračka. 
 

Správna likvidácia použitých zariadení 

Toto zariadenie je označené symbolom prečiarknutého kontajnera na odpadky v 

súlade s Európskou smernicou 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických 

zariadení (WEEE). Výrobky označené týmto symbolom by sa po skončení životnosti 

nemali likvidovať ani vyhadzovať do iného domového odpadu. Používateľ je 

povinný zneškodniť odpad z elektrických a elektronických zariadení odovzdaním na určené 

miesto, kde sa takýto nebezpečný odpad recykluje. Zber tohto druhu odpadu na oddelených 

miestach a správny proces zhodnocovania prispieva k zachovaniu prírodných zdrojov. 

Správna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení je prospešná pre 

ľudské zdravie a životné prostredie. Ak chcete získať informácie o tom, kde a ako 

zlikvidovať použité elektronické zariadenie spôsobom bezpečným pre životné prostredie, 

používateľ by mal kontaktovať príslušný miestny úrad, zberné miesto alebo predajné 

miesto, kde bolo zariadenie zakúpené. 

 

Správna likvidácia použitej batérie 

V súlade so smernicou EÚ 2006/66/ES v znení smernice 2013/56/EU o likvidácii 

batérií je tento výrobok označený symbolom prečiarknutého kontajnera na odpadky. 

Tento symbol znamená, že batérie použité v tomto produkte by sa nemali likvidovať 

s bežným domovým odpadom, ale mali by sa s nimi zaobchádzať v súlade so 

smernicou a miestnymi predpismi. Batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho 

odpadu. Používatelia batérií musia pre tieto položky využívať dostupnú zbernú sieť, ktorá 

umožňuje ich vrátenie, recykláciu a likvidáciu. V rámci EÚ sa zber a recyklácia batérií 

riadi samostatnými postupmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch 

recyklácie batérií vo vašej oblasti, kontaktujte svoj mestský úrad, agentúru pre odpadové 

hospodárstvo alebo skládku. 

Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskej únie 

TelForceOne Sp. z oo týmto vyhlasuje, že zariadenie Kids Watch KW-500 LooklMe! je v súlade so 
smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej 
adrese: https://www.manual.forever.eu/KW500 

 

 
Údaje výrobcu: 

TelForceOne SA 

ul. Krakowska 119 

50-428 Wrocław 

https://www.manual.forever.eu/KW500


Poľsko 

Vyrobené v Číne 


