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1. УВОД

Уважаеми приятели, благодарим Ви, че избрахте нашия
продукт.
Представяме Ви едно високотехнологично устройство,
WINX W2 – «смарт» часовник-телефон за деца с GPS трeкер! Вграденият GPS модул определя местоположението
на детето с точност до 1 м. GSM модулът Ви позволява
да използвате устройството като мобилен телефон.
GPS часовникът за деца WINX W2 ще Ви даде повече увереност, че Вашите деца са в безопасност.
Моля, прочетете внимателно това ръководство с инструкции, преди да започнете да правите настройки
на устройството и да започнете с неговата експлоатация.

2. СПИСЪК НА СИМВОЛИ

Определение
Устройството отговаря на основните изисквания на
следните документи:
• Директива за радио оборудване 2014/53/ЕО;
• Директива 2011/65/ЕО за ограничение на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.
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WEEE (Директива за изхвърляне на електрическо и
електронно оборудване). Тази маркировка означава, че устройството не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. За да се предотвратят възможни екологични щети и увреждане на човешкото
здраве, такива отпадъци трябва да бъдат отделени
от другите типове отпадъци и да бъдат изхвърлени,
в съответствие със съответните приети стандарти.
Устройството отговаря на изискванията на Директива 2011/65/ЕО за ограничение на употребата на
определени опасни вещества в електрическото и
електронното оборудване.
Устройството отговаря на основните изисквания
на Техническа разпоредба на митническия съюз
020/2011 за електромагнитната съвместимост на
технически продукти.
Предупреждение / Внимание
Прочетете ръководството на потребителя преди
употреба.
Производител

7
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3. ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Смарт телефонът-часовник за деца с пълен GPS модул, микро
СИМ карта и двупосочна комуникация позволява проследяването на местоположението на Вашето дете в реално време.
Точността на устройството зависи от околната среда: устройството е по-точно на открито, като неговата точност леко се
понижава на закрито.
Вграденият GPS тракер получава сателитен сигнал и изпраща данни за местоположението на детето чрез Интернет към
таблет или смартфон* на родителите или хората, зададени в настройките на телефонната книга. Поставяйки микро СИМ карта
в часовника, Вие винаги ще бъдете във връзка с Вашето дете.
Неоспоримото предимство на часовника WINX W2 е възможността за проследяване на местоположението на детето и установяване на връзка с него по всяко едно време. Независимо
дали сте на работа, в командировка, в къщи или съществуват
друго обстоятелства, които не Ви позволяват да виждате и знаете къде се намира Вашето дете и какво се случва около него, винаги можете да отворите приложението на Вашето устройство
и разберете къде се намира детето Ви или да му се обадите.*
GPS часовникът за деца WINX W2 предоставя следните възможности:
• Винаги да бъдете във връзка, тъй като детето не може
да изключи устройството. Телефонът-часовник може да
бъде изключен само чрез приложението, инсталирано на
устройството на родителите (таблет или смартфон).
* Функцията за проследяване е налична само, ако в часовника-телефон бъде поставена микро СИМ карта.

8

Моля, проверете нивото на батерията.

• Определете точното местоположение на детето с реални GPS координати*, показани на екрана на Вашето
устройство, с помощта на мобилното приложение.

• Съхраняване на историята на движенията на детето.

Можете да видите историята на движението на детето
през деня по всяко едно време. Съхранява се история
за предходните 7 дни и тя е налична в приложението.
• Задаване на граници на разрешена зона и проследяване на присъствието на детето в тази зона. Часовникът може да изпраща съобщения за напускане на детето на определената зона (например, детска площадка).
• Връзка с родителите чрез SOS бутон.
• Получете незабавно текстово предупреждение или
сигнал, ако часовникът бъде свален от ръката на детето.
• Защитете детето си от нежелани повиквания, с помощта на функцията на часовника, позволяваща му да
приема повиквания само от одобрени номера. Можете
да направите списък с одобрени номера за входящи и
изходящи повиквания. Всички други повиквания ще бъдат блокирани и отхвърляни автоматично.

* Функцията за проследяване е налична само, ако в часовника-телефон бъде поставена микро СИМ карта.
9
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• Използвайте функцията за обратно повикване, коя-

то позволява на часовника да се свърже с телефона на
родителя, чрез мобилното приложение, когато високоговорителят е изключен.
• Наблюдавайте здравето на детето чрез крачкомера
и функцията за изгорени калории.

4. ОКОМПЛЕКТОВКА
GPS часовник за деца WINX W2 — 1 бр.
Сменящи се каишки — 1 бр.
Ръководство за експлоатация — 1 бр.
USB кабел — 1 бр.
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5. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Тип
Поддържани
Датчик за сваляне на
часовника
Вграден високоговорител,
микрофон, акселерометър,
GPS, GSM антена
Поддръжка на Микро СИМ
карта
Дисплей
Размери:
ДхШхВ, мм
Тегло, гр.
Захранване
Свързаност
Време на работа на
батерията

Часовник-телефон с GPS
IOS 7.0 или по-нови, Android
4.5 или по-нови
+

+
+
1.0 инч OLED
45х36х16
25
400 mAh li-pol батерия
GPS свързаност 22 канала;
GSM (850/900/1800/1900
MHz); GPRS (Клас 12 ); AGPS
LBS
до 24 часа
11
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6. ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА
(1) Микро USB щепсел за зареждане.
(2) Бутон Вкл. / Изкл. / SOS — този бутон служи за

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

12

включване на часовника, ако той бъде изключен.
Ако часовникът е включен, за да изпрати той алармен сигнал (SOS), натиснете и задръжте съответния
бутон в продължение на 4 секунди.
Датчикът за сваляне на часовника определя дали
часовникът е свален от ръката на детето
Слот за микро СИМ карта
Ниво на сигнала
Включен звук / режим само на вибрация
Прехвърляне на данни
Аларма
Наличност на GPS сигнал
Индикатор за сваляне на часовника
Заряд на батерията
Час
Дата
Слотът за СИМ карта е празен

(15) Брой харесвания
(16) За да влезете в менюто, плъзнете пръст по екрана
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

от дясно наляво
Бутонът «назад» / «приемане на повикване»
USB кабел
Телефонна книга
Чат
Брой стъпки, направени от детето през деня

GPS часовникът за деца WINX W2 може да бъде изключен само от специално приложение, инсталирано на смартфона на родител.
Ако в часовника бъде поставена СИМ карта, той не
може да бъде изключен чрез бутона на корпуса –
той може да бъде изключен само чрез мобилното
приложение.
Часовникът предупреждава за ниско ниво на заряд
на батерията.
КАК ДА СВАЛИТЕ И СМЕНИТЕ КАИШКАТА

Дръпнете зъбчето на щифта и свалете каишката. Поставянето на сменяемата каишка се извършва по същия
начин.
13
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7. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди започване на експлоатация, прочетете внимателно ръководството за експлоатация. Гаранцията не е приложима към устройства, които са използвани в нарушение на мерките за безопасност.
След като се запознаете с ръководството за експлоатация
и с основните функции, поставете часовника на ръката на
детето си и му обяснете как да го използва.
Отнасяйте се с часовника внимателно; не излагайте часовника на резки температурни промени.
Не излагайте часовника на удар и вибрации. Не разглобявайте часовника.
Научете детето си как да поставя/сваля часовника и как
да го зарежда.
Не потапяйте GPS часовника за деца WINX W2 във вода.
Не оставяйте устройството изложено на огън или високи
температури.
За зареждане, използвайте само предоставения оригинален USB кабел (18).
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ВНИМАНИЕ

• Не опитвайте да ремонтирате часовника сами, това

ще анулира гаранцията. Свържете се със специализиран сервизен център за ремонт и обслужване*.

• Всички модификации, направени на този часовник,

без разрешението на производителя, ще предизвикат
анулиране на гаранцията.

* Вижте адресите на сервизните центрове в поставения списък или
на уеб страницата agu-baby.com.

8. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Включете часовника и прочетете заряда на батерията. Ако
нивото на зареждане е ниско, заредете часовника (22), като
използвате USB кабела (18).
Поставете микро СИМ карта (24) на избран от Вас доставчик на мобилни услуги в часовника.
Пакетът, предоставян от доставчика на мобилни услуги
трябва да има активиран месечен абонамент за Интернет
трафик.
Уверете се, че микро СИМ картата е активирана, свързана
с Интернет и че в сметката има достатъчно средства.

15
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Поставяне на микро СИМ карта

Преди да поставите микро СИМ картата в часовника-телефон, изключете функцията за заключване
чрез ПИН код.
Можете да изключете функцията за заключване
чрез ПИН код, като потърсите помощ от доставчика
на услугите, при закупуване на СИМ картата или можете да направите това и сами.
Ако часовникът-телефон е включен, изключете го, като
натиснете и задържите бутон Вкл./Изкл. (2), докато чуете сигнал и видите съобщението «BYE» (ДОВИЖДАНЕ),
изписано на екрана на часовника*.
1.
Отворете силиконовата капачка от лявата страна на
часовника (23).
2.
Поставете микро СИМ картата (24), докато тя се фиксира в слота.
3.
Затворете добре силиконовата капачка (23).
4.
Включете часовника и прочетете заряда на батерията. Ако нивото на зареждане е ниско, заредете часовника, като използвате USB кабела (18).

* След регистрацията на акаунт ще можете да изключвате часовника-телефон само чрез приложението на Вашия смартфон.

16

9. РАБОТНИ ПРИНЦИПИ И ПРОЦЕДУРИ
1.

Инсталиране на приложението (25).
Опция 1: отидете в PlayMarket или AppStore и напишете «AGU» в полето за търсене, след което изтеглете приложението.
Опция 2: за директно изтегляне, сканирайте този QR
код.

2.
3.

Изтеглете и стартирайте приложението (26).
Регистрирайте се или влезте чрез социална мрежа
(27).
Изберете устройството, с което да се свържете (28).
Въведете необходимите данни за детето (29).
Включете устройството и натиснете бутон «Connect»
(Свързване) (30).
След това следвайте инструкциите в приложението
(31).

4.
5.
6.
7.
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10. ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВА-

НЕ

Ако по време на експлоатацията на устройството се появи
проблем, първо погледнете списъка с възможните неизправности.
Таблица с неизправности
Неизправност
Часовникът не се
включва

Възможна причина
Батерията е
изтощена
Няма поставена
микро СИМ карта
Микро СИМ
картата е
поставена
неправилно
Часовникът не
се свързва с
В сметката няма
клетъчната мрежа налични средства
Часовникът
е извън зоната
на покритие на
мрежата

18

Решение
Заредете
часовника
Поставете микро
СИМ карта
Поставете микро
СИМ картата в
съответствие с
инструкциите
Заредете своята
сметка
Уверете се, че
часовникът е
рамките на зоната
на покритие на
мрежата.

11. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Устройството трябва да бъде транспортирано при температури от -10°C до +40°C и при ниво на максимална относителна влажност не по-високо от 75%.
Устройството трябва да се съхранява в сухо, добре проветрено помещение, при температури от +10°C до +30°C и
при ниво на максимална относителна влажност не по-високо от 65%.
Устройството трябва да се използва при температури на
околната среда от +5°C до +30°C.
След транспортиране при температури под нула °C, преди включването на GPS часовника за деца WINX W2, устройството трябва да бъде оставено на място с нормална
температура в продължение на поне 6 часа.

12. ИЗХВЪРЛЯНЕ

Символът на устройството и неговата опаковка показва, че това устройство не е включено в категорията за битови отпадъци.
С цел защита на околната среда, този часовник не трябва
да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Изхвърлянето трябва да се извършва в съответствие с местните
разпоредби и закони.
19
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Часовникът трябва да се изхвърля в съответствие с Директива EC 2012/19 ЕО WEEE (Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване). В случай, че имате въпроси, свържете се с местните власти, занимаващи се със
събиране на отпадъци.

13. СЕРТИФИЦИРАНЕ

GPS часовникът за деца WINX W2 отговаря на следните
изисквания:
•
основните изисквания на Директива за радио оборудване 2014/53/ЕО; Директива 2011/65/ЕО за ограничение на употребата на определени опасни вещества в
електрическото и електронното оборудване;
•
основните изисквания на Техническа разпоредба на
митническия съюз 020/2011 за електромагнитната
съвместимост на технически продукти.

14. ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гаранционното покритие на това устройство е 12 месеца
от датата на закупуване при стриктно съблюдаване на
условията за експлоатация, в съответствие с това ръководство.
Гаранцията може да бъде анулирана в следните случаи:
20

•
•
•
•
•
•
•
•

ако устройството има следи от външна намеса
или опити за ремонт;
ако бъдат открити неразрешени промени в структурата
на устройството;
ако устройството е експлоатирано не по предназначение или при условия, за които то не е предназначено.
Тази гаранция не покрива следните неизправности:
механични повреди;
повреди, предизвикани от контакт на повърхността или
вътрешността на продукта с химически активни вещества и течности;
повреди, предизвикани от природни бедствия, пожар,
социални фактори.
ВНИМАНИЕ

•
•
•
•

Производителят си запазва правото да променя и допълва дизайна на устройството.
Не опитвайте да ремонтирате часовника сами, това ще
анулира гаранцията.
Всички модификации, направени на този часовник, без
разрешението на производителя, ще предизвикат анулиране на гаранцията.
Свържете се със специализиран сервизен център за
ремонт и обслужване.
21

Гаранционна карта

WINX W2

Заводски номер __________________________________
Дата на продажба ________________________________
Име на продавача ________________________________
Подпис __________________________________________
Работата на продукта и окомплектовката се проверяват в присъствието на копувача

печат
на фирмата
продавач

ВНИМАНИЕ: Настоящата гаранця
е действителна само при правилно
оформени документи

12 месеца гаранция
Подпис на копувача
Име на копувача

Молба към техническия център за обслужване и
ремонт

1

ДАТА
ПРИЧИНА

ПРЕПОРЪКИ

2

ДАТА
ПРИЧИНА

ПРЕПОРЪКИ

Manufacturer: Montex Swiss AG, Tramstrasse 16, CH-9442
Berneck, Switzerland (factory in China)

agu–baby.bg

AGU® is the registered trademark by
Montex Swiss AG, Tramstrasse 16,
CH–9442, Berneck, Switzerland

