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Cartela SIM trebuie să respecte următoarele condiții:
• Cartela trebuie să fie activă
• Cartela trebuie să fie conectată la un cont (este necesar pentru a efectua apeluri 

și pentru funcția SOS și funcția Sound guardian)
• Cartela trebuie să aibă acces la Internet (localizare)
• Cartela nu trebuie să aibă blocare parentală 
• Cartela nu trebuie să aibă codul PIN activ

SMARTWATCH
• Phone book (Agendă telefonică)

Agenda telefonică conține numere de telefon care au foost introduse în agenda 
telefonică în setările aplicației. Ceasul pate efectua apeluri către aceste numere.

• Quick learning (Învățare rapidă)
În jos, decideți dacă ecuațiile, cum ar fi adunarea și scăderea sunt corecte. Puteți 
alege între trei nivele.

• Wechat
Comunicarea vocală permite comunicarea între ceas și aplicație. Utilizatorii ambelor 
dispozitive pot trimite mesaje vocale scurte (max. 15 secunde). Pentru a înregistra 
un mesaj vocal, apăsați și țineți apăsat [Press]. Ridicați degetul pentru a trimite 
mesajul.

• Flashlight (Lanternă)
Ceasul este echipat cu lanternă. Pentru a o porni, atingeți ecranul.

• Camera
Efectuați o fotografie atingând pictograma camerei din partea de sus a ecrnaului. 
Fotografia va fi salvată în [Album] ceas.
De asemenea, fotografia se poate trimite pe aplicația SmartKid. Pentru a trimite 
fotografia, selectați fotografia doorită, apoi apăsați [Upload]. Fotografia va fi 
încărcată în meniul [Remote camera] al aplicației.

• Album
Navigați printre fotografiile efectuate de camera ceasului. Selectați fotografia dorită, 
apoi apăsați [View].

• Make friend
Conectați două ceasuri. Când cele două ceasuri sunt conectate, acestea pot comunica 
între ele. Prima dată asigurați-vă că aplicația este în interfața [Make friends], apoi 
accesați funcția [Make friend] pe ambele ceasuri și apropiați-le. Când conexiunea a 
reușit, o bifă verde va apărea pe ecranul ambelor ceasuri.
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• Step (Pași)
Pedometrul numără și afișează numărul pașilor efectuați. Pentru a activa această 
funcție, mergeți la [Health] în meniul aplicației și activați funcția pedometru. Apoi 
accesați [Step] în meniul ceasului. Numărul de pași va fi afișat pe ecranul ceasului.

• App download (Descărcare aplicație)
Codul QR este afișat pe ecranul ceasului. Scanați-l cu aplicația corespunzătoare și 
descărcați aplicația SmartKid de pe Google Play sau App Store.

Aplicația SMARTKID

1 2

3

4

5 6

7 8 9 10 11

1. Meniu principal
Acces la funcțiile: cameră la distanță, 
sănătate, nu deranjați, alarmă ceas, 
mesaje și recompense.

2. Cont utilizator 
Acces la setările contului, lista de 
dispozitive, modificare parolă și 
deconectare.

3. Selectare hartă
Alege harta (hartă standard, satelit, 
autobuz)

4. Localizare utilizator aplicație 
Afișează locația utilizatorului aplicației 
pe hartă (etichetă roz).

5. Selectare dispozitiv
Selectați unul din ceasurile înregistrate.

6. Afișează toate ceasurile înregistrate
Afișează locația pe hartă a tuturor 
ceasurilor înregistrate.

7. Chat
Pentru a trimite un mesaj vocal către 
ceas, apăsați și țineți apăsat [Start 
recording]. Mesajul vocal poate dura 
până la 15 secunde. Pentru a trimite 
mesaj text, apăsați , introduceți 
mesajul, apoi apăsați [Send]. Pentru 
a reda mesajul, apăsați pe acesta. 
Pentru a șterge mesajul, apăsați și 
țineți apăsat pe acesta, apoi selectați 
[Delete]. Mesajul trimis este salvat în 
meniul [Wechat] al ceasului.
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8. Zona de securitate
Pentru a seta zona de securitate, apăsați + din partea de jos a ecranului, 
introduceți numele zonei (1-32 caractere), de exemplu șoală, acasă, apoi setați 
zona de securitate cu ”-” și ”+”. Diametrul minim pentru zona de securitate este 
de 200 de metri. Zona activă este albastră. pentru a confirma, apăsați [Save]. Va 
fi trimisă o notificare către aplicație atunci când utilizatorul ceasului părăsește 
zona de securitate. 
Notă: Pentru a seta zona de securitate este necesar să aveți activată conexiunea 
GPS.

9. Setări
Setările aplicației.

10. Localizare
Sunt utilizate două sisteme pentru a localiza ceasul: GPS și LBS.
Sistemul GPS este cel mai precis mod de localizare care utilizează conexiunile 
prin satelit.. Este accesibil doar când utilizatorul ceasului se află într-un spațiu 
deschis. Clădirile și spațiile închise blochează semnalul GPS. Locația ceasului 
bazată pe sistemul GPS este marcată cu o etichetă roșie și cu mesajul GPS scris 
deasupra hărții.
Când localizarea bazată pe sistemul GPS nu este posibilă (utilizatorul ceasului se 
află într-o clădire), ceasul utilizează sistemul LBS. Sistemul LBS utilizează semnal 
celular pentru a localiza. Locația ceasului bazată pe sistemul LBS este marcată cu 
o etichetă albastră și cu mesajul LBS scris desupra hărții.

11. Istoric
Afișează istoricul distanței parcurse într-o anumită zi.
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Meniu principal

Cameră de la distanță
Trimiteți o cerere pentru o fotografie 
către ceas. Pentru a face acest lucru, 
apăsați [Photograph]. Fotografia 
efectuată cu camera ceasului va apărea 
după aproximativ 30 de secunde în 
meniul [Remote camera].

Sănătate
Ceasul este echipat cu un senzor 
de mișcare care permite urmărirea 
activității copilului – numărul de 
pași efectuați, numărul de calorii 
arse, distanța parcursă precum și 
monitorizarea somnului copilului.
Pentru a putea urmări activitatea 
copilului, asigurați-vă că funcția 
pedometru/monitorizare somn a fost 
activată. Pentru a obține date despre 
cantitatea caloriilor arse și distanța 
parcursă, introduceți greutatea 
copilului și lungimea pasului.
Mai mult decât atât, este posibil să 
setați ora la care ceasul să urmărească 
activitatea copilului.
Datele se sincronizează la fiecare 10 
minute.

Nu deranjați
Puteți seta maxim 3 perioade de timp în care ceasul va fi inactiv complet. Înainte de 
a utiliza această funcție, asigurați-vă că  ora setată pe ceas corespunde cu cea din 
aplicație. În caz contrar, funcția va fi indisponibilă.

Alarmă
Puteți seta până la 3 alarme. La momentul stabilit și în zilele stabilite, alarma va 
dispărea de pe ceas.

Mesaj  
Notificări (de exemplu SOS, baterie scăzută, părăsirea zonei de securitate) trimise 
de pe ceas.

Recompense
Recompensați copilul cu recompense virtuale (inimioare) care apar pe ecranul 
principal al ceasului. Pentru a trimite recompense, setați cantitatea de inimioare cu 
„+” și „–” și apăsați [OK].
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Setări aplicație SmartKid

NUMĂR SOS/FAMILIE
Introduceți până la 3 numere către care 
o notificare SS va fi trimisă dacă este 
utilizată funcția SOS. Ceasul va efectua 
un apel către primul număr de terlefon 
introdus, va trimite un SMS cu data și 
ora la care funcția SOS a foost utilizată, 
precum și locația ceasului către toate 
cele trei numere.

Funcția Sound guardian
Ceasul va efectua un apel către numărul 
de telefon atribuit. Va fi un apel pe 
o singură cale, ceea ce înseamnă că 
utilizatorul aplicației va auzi zgomotele 
din jurul ceasului, fără ca utilizatrul 
ceasului să știe.

Programul de actualizare al locației
Setați frecvența de actualizare a locației 
ceasului. Opțiunile disponibile sunt: 
normal (la fiecare 10 minute), mod 
economisire energie (la fiecare oră) și 
mod urmărire (la fiecare minut). Modul 
normal este cel recomandat. Modul 
urmărire consumă cea mai multă 
baterie.

Alerte SMS
Ceasul va trimite notificări SMS către numărul de telefon atribuit dacă au loc 
următoarele situații: nivel scăzut al bateriei, solicitare SOS. Fiecare notificare poate 
fi activată/dezactivată.

Funcția Make friends
Conectați două ceasuri care permit comunicarea între acestea. Asigurați-vă că ați 
intrat în funcția [Make friend] a aplicației, apoi mergeți la funcția [Make friend] din 
meniul ceasului și apropiați ceasurile.  Când conexiunea a reușit, o bifă verde va 
apărea pe ecranul ambelor ceasuri.

Agendă telefonică
Puteți introduce până la 10 numere de telefon care pot fi apelate de pe ceas. Numele 
de telefon introduse vor apărea în agenda ceasului.

Selectare fus orar
Setați fusul orar. Înainte de utilizarea ceasului, setați fusul orar al locației în care se 
află utilizatorul. După setarea fusului orar, ora curentă ar trebui să apară pe ecran.
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Selectare limbă
Setați limba sistemului de operare a ceasului.

Setați stația de bază locală
Localizarea ceasului utilizând semnal celular.

Găsește ceasul
Găsește ceasul. Apăsați [Watch Finder], apoi confirmați apăsând [OK]. Ceasul va 
emite semnale sonore. Pentru a opri, apăsați butonul PORNIRE/SOS de pe ceas.

Oprire de la distanță
Opriți ceasul de la distanță. Ceasul se va opri după aproximativ 30 de secunde.

Repornire de la distanță 
Setați ceasul la setările implicite.
Notă: asigurați-vă că ceasul este pornit și că se află în raza de acțiune a rețelei.

Deconectare
Deconectați-vă din aplicație.

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul 
ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu 
mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului 
inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă 
rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil 
pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura 
fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru 
a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea 
reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să 
verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte 
reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Smartwatch pentru copii SmartKid KM0469 
este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este 
disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii 
si despre alte produse si accesorii. 

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si 
Raspunsuri.


