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Функции на часовника
начален екран:

активира се чрез натискане на SOS бутона. екранът 
показва часа, силата на GSM сигнала, нивото на 
батерията и режима на позвъняване. при наличие на 
съобщения, отдясно на часа се появява икона за това. 

GSM сигнал - отчитат се четири степени на сила на сигнала:

пълна средна слаба няма сигнал Моля, 
поставете SIM 

карта

Режим на позвъняване - показва се избрания режим на позвъняване:

Звук вибрация

статус на батерия – отчитат се пет състояние на батерията:

при зареждане 
иконите се редуват 

последователно

напълно 
заредена

полузаредена слаб заряд празна

час - текущият час се показва в 24-часов формат (ЧЧ:MM);

обади се на Мама или Татко

след докосване на иконата Мама в долния ляв ъгъл, натиснете бялата 
слушалка за набиране на първия номер, въведен в SOS и семейни 
номера от меню настройки на мобилното приложение.

при докосване на иконата татко в долния десен ъгъл, натиснете 
бялата слушалка за набиране на втория номер, въведен в SOS и 
семейни номера от меню настройки на мобилното приложение.

входящо повикване

повикването се приема чрез докосване на екрана.

входящо съобщение
 

пликът за писмо показва, че е получено ново текстово съобщение, а 
иконата високоговорител - че съобщението е гласово. в случай, че са 
получени както гласови, така и текстови съобщения, то на началния 
екран ще се вижда иконата високоговорител.

Екран SOS

при натискане на надпис SOS, MyKi Touch набира първият въведен 
номер за връзка, а ако няма отговор продължава с набиране на 
следващите въведени номера.

Екран активности
 поддържат се функциите “награда” и “крачкомер”.

броят на получените от детето награди 
се показва при докосване на сърцето.

броят на изминатите от детето крачки се 
показва при докосване на стъпките.

Екран Телефонна книга 

екран 
телефонна 

книга

празна 
телефонна 

книга

Запис в 
телефонната 

книга

активно 
обаждане

номерата, които могат да бъдат набирани от часовника трябва да 
са въведени през мобилното приложение. това се прави чрез меню 
настройки > телефонна книга. 
ако не са въведени номера, телефонният указател се показва в сиво.

Екран Текстово съобщениe

тук е достъпно последното текстово съобщение.

Екран Гласови съобщения:

при докосване на тази икона могат да 
бъдат прослушани получените гласови 
съобщения

За да бъде записано и изпратено гласово 
съобщение е необходимо да изберете и 
после да задържите натиснат този бутон

Задръжте бутона натиснат, докато не приключите със записа. 
изпращането на съобщението към мобилното приложение става 
автоматично.

Екран настройки

в настройки можете да: 1) управлявате режима 
на позвъняване и 2) да видите информация за 
устройството.

настройка на позвъняването

изберете желаната от вас сила на позвъняване, както 
и дали да се премине към беззвучен режим. силата на 
звънене може да бъде променяна само от часовника.

информация за устройството

тук се показва информация за IMEI / ID номера на 
часовника, както и версията на софтуера.

Сила на GSM сигнал 

Режим на позвъняване
- звуков или на вибрация

Мобилна интернет свързаност

Статус на батерията

Час
Съобщения - появява се, 
ако има получени 
текстови или гласови
съобщения

Обади се на Мама Обади се на Татко
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