Foxi II Watch
Mobile watch with GPS for kids and adults

Manual Do Usuário

Visão Geral do Produto
1.1 Descricão geral
Parabéns! Voce esta agora segurando relogio Foxi 2. Relogio celular com GPS inteligente. Smart
Tracking Watch inclui as funções básicas de chamada, GPS, rastreamento, monitoramento e
mensagens urgentes de texto, também pode enviar as informações de localização para celulares e
computadores de forma rápida através do envio de SMS para o relógio.
Foxi permite que você fique perto de seus parentes que não são “capacitados”a usar celular
“normal”, e também os rastrear em caso de necessidade. Relógio Foxi é direcionado para crianças,
Adultos, pacientes com Alzhmeir, cegos e viajantes ao redor do mundo. Todos as opções de controle
são manipuladas a partir do envio de SMS de um telefone movel diferente.
1.2 Recursos do relógio Foxi
 Entradas e saídas de ligações.
 Efetuar ligações para três números que você poderá escolher antecipadamente.
 Acompanhe a posição do relógio em qualquer momento usando a plataforma exclusiva da
Foxi para rastrear usando GPS.
 Lembrete de remédios e pílulas.
 Função de resposta automática.
 Monitora função de chamada.
 Função SOS emergência.
 Alerta automático para bateria fraca.
2. Technical Specifications
Name

Parameters

Product Name

Foxi watch version 2.0

Battery Voltage

3.7V

Charging voltage

DC5V

Size

Appearance of disc diameter 45.0MM / with battery thickness 17.0MM

Operating Temperature

‐20C ~ +70C

Storage Temperature

‐40C ~ +85C

Working frequency
Sensitivity

GSM 850/900/1800/1900 MHz

Get watch's position

Foxi's platform, Mobile phone message and a variety of ways

Battery Capacity

480mAh

Colors Available

Blue, Orange, Black and Silver

GSM ‐108dBm /GPRS CS4 ‐102dBm

3. Instruções para primeira vez de uso




















Antes de usar a primeira utilização, por favor, leia as seguintes instruções:
Carregue o relógio pelo menos 3 horas antes de usar.
O relógio não é a prova d água, e você não deve usar dentro da água.
Não use nenhum tipo de detergente para limpar o relógio ou o carregador. Use somente
pano seco.
Utilize somente o relógio apenas com a bateria que fornecemos para você.
Não exponha o relógio a altas temperaturas, fogo,poeira, areia e humidade.
Utilize o relógio somente com a fonte de alimentação que fornecemos.
Não tente consertar por si mesmo o relógio ou a fonte de energia. Qualquer dano aos fios da
fonte de alimentação pode causar eletrocussão.
Em qualquer caso de falha, por favor, entre em contato com nossa equipe de suporte.
Antes de usar o relógio, você deve comprar um cartão Sim de sua operadora favorita que
suporte 2 redes GSM e comprar um plano de voz e de texto. Se você quiser ser capaz de
rastrear a posição do relógio, mesmo quando não há sinal de GPS, você também pode
adquirir um plano de dados.
Mantenha o seu cartão SIM que você recebeu da operadora.
Voce deve usar o cartão SIM normal e não SIM micro ou nano.
Verifique se o seu cartão SIM não esta protegido por senha.
Certifique‐se que o recursi de identificador de chamadas não está bloqueado.
Com o relógio Foxi você pode configurar três números para discagem rápida. Voce pode
escolher seus pais, irmãos, tios, amigos, professores, e assim por diante. Voce deve escolher
três números para usar.
A senha padrão do relógio Foxi é: 0000. Para a sua privasidade, por favor, considere troca‐la
(pag 12).

4. Instruções
4.1 Descrições‐ chave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Viva voz
Disque para o segundo numero/ Volume alto
Disque o terceiro numero/ Volume baixo.
Botao de desligar/ Desligar e ligar.
Plug USB para recarregar.
Discar para o primeiro numero/ botão SOS.
Microfone

4.2 Informações – chave
Em modo de espera, enquanto o relógio não esta em uma chamada telefônica
Longa pressão no botão (4)‐ liga e desliga o relógio.
Longa pressão no botão (6)‐ botão de panico, manda mensagem SOS emergencia (detalhes pág 16)
Curta pressão no botão (6), (2) ou (3)‐ Disca para os números de discagem rápida. (Detalhes pág 7).

Durante uma chamada
Pressao leve no botão (4)‐ Desconecta a chamada e filtra.
Pressao leve no botão (6)‐ atende a ligação.

Durante uma chamada para os números de discagem rápida
Pressão leve no botão (4)‐ desliga a ligação.
Pressão leve no botão (2)‐ Aumenta o volume
Pressão leve no botão (3) – diminuiu o volume.

5. Instruções‐ Passo a Passo
Relógio Foxi é fácil de operar e existe algumas coisas que você precisa para configurar.
5.1 Instalação do cartão SIM
Abra a parte de trás do relogio, insira o cartao SIM conforme é mostrado na figura abaixo, Insira a
bateria( preste atenção para a marca da seta na bateria) e feche a parte de trás.
Do lado do cartao SIM tem uma pequena abertura para o cartao de memória. Essa abertura não é
para você utilizar, e é somente relevante para o fabricante.
Depois, ligue o relogio. Pressao longa no botão superior do lado esquerdo, no lado esquerdo do
relogio (botão numero 4 conforme é mostrado na página anterior).




5.2 Configurar o numero de discagem rápida
Importante: Esse passo é importante de fazer antes de qualquer outro passo. O relogio Foxi tem três
botões para discagem rápida. Botao numero (6) disca para o primeiro número, botão numero (2)
disca para o segundo número e botão numero (3) disca para o terceiro número. Pressao leve no
botão selecionado disca para o numero desejado. Pressao leve no botão (4) desliga a chamada.
Para definir os três números para discagem rápida, você precisa mandar um SMS para o relogio a
partir de qualquer dispositivo móvel. Por favor, siga as instruções da próxima página.
Você precisa mandar um SMS para o relógio, com o conteúdo exato, incluindo vírgulas e sem
nenhum espaço ou parênteses.

1,(senha),(Discagem rápida 1), (Discagem rápida 2), (Discagem rápida 3),
Se você não mudar‐ sua senha inicial é: 0000. Não se esquece de inserir vírgula ate o final.
Examplo:
Sua senha inicial é: 0000, seus primeiros números discados são 444‐444‐4444, segundo números é:
555‐555‐5555, e o seu terceiro numero é: 666‐666‐6666. Você precisa enviar a seguinte mensagem
de texto para o relógio:

1,0000,44444444444,5555555555,6666666666,



5.3 Obter o link do GPS
Enviar um SMS para o relógio com o conteúdo:

2

Primeiro, o relógio vai tentar localizar o satélite . Se o GPS for encontrado, o relógio mandará SMS de
volta para o seu celular com o link contendo o mapa e o endereço.
A fim de obter a posição sem o GPS( ou seja, dentro de prédios), o relógio, as vezes, pode receber a
posição estimada da antena de celular. Para fazer isso, você precisa entrar em contato com o seu
provedor de operadora de celular e pedir “informações de APN”. Depois de obter essa informação,
você precisa enviar uma vez para o relógio um SMS com esse exato conteúdo, incluindo virgulas e
sem nenhum parênteses:





** Não se esqueça de ativar seu plano de dados
**Depois que você definir os detalhes do APN, você pode enviar “2” para o relogio para obter a
localização.
Atenção: A resposta do relogio poderá levar mais de 3 minutos.
Mensagem importante: O link do GPS poderá ser obtido somente através do envio de um dos
números de discagem rápida.

5.4 Retorno de ligação
Tem duas opções para você entrar em contato com a pessoa que usa o relogio:
Primeira opção; Voce pode discar o numero de telefone do relogio da mesma forma que você disca
para qualquer outro numero de celular.O relogio não tocara, ira vibrar.
Segunda opção; você pode fazer o relogio te ligar de volta. Essa ferramenta é usada em situações em
que a pessoa que usa o relogio é incapaz de apertar o botão “answear”.

Enviar um SMS para o relogio com o conteúdo: 3

O relogio ligara de volta para fazer uma ligação e um telefone fixo.
Mensagem importante: Funcao de ligação de retorno pode ser apenas obtida através do envio de
SMS de apenas um dos números de discagem rápida.

5.5 Monitor

Enviar um SMS para o relogio com o conteúdo: 4
Relogio Foxi foi construído com um recurso de monitor. Este monitor permite que você ouça os sons
do relogio e a pessoa que usa o relogio não vai ouvi ló.
Em outras palavras, quando você ativa o monitor o relogio liga o microfone e não o alto falante.
Esse recurso é usado em situações que você não quer ligar para a pessoa que usa o relogio, mas
somente saber que ele esta bem.
Mensagem importante: Função monitor poderá ser obtida somente através do envio de SMS de
apenas de um dos números de discagem rápida.

5.6 Mudando a senha
O relogio Foxi deixa a fabrica sem nenhuma informação dentro e senha padrão:0000.
Nos fortemente recomendamos que você troque a senha padrão.
Se você esqueceu sua senha, por favor, entre em contato com o suporte.
Voce precisa enviar um SMS para o relogio com este exato conteudo, incluindo virgulas e sem
nenhum espaço ou parênteses:

5,(Senha antiga), (Nova senha)
O relogio ira enviar um SMS escrito “OK!”
Exemplo:
Sua senha padrão é: 0000, e voce quer trocar para 2233. Voce precisa enviar a seguinte mensagem
de texto:

5,0000,2233
( A senha devera ter 4 caracteres)



Mensagem importante: Mudança de senha deve ser apenas obtida através do envio de um SMS de
apenas um dos números de discagem rápida.

5.7 Alterar o tempo e a data
Voce precisa enviar um SMS para o relogio, com esse conteúdo exato, incluindo virgulas e sem
nenhum espaço ou parênteses.

6,(Day Month Year), (Hour Minute)
(Atencao: relogio Foxi é usa 24 horas de relogio, não 12
Exemplo:
Vamos dizer que a data agora é 22‐05‐2014 e o horário é 19h15min. Voce precisa enviar a seguinte
mensagem de texto sem hífen ou cólon.

6,22052014,1915
Pra data, 22‐05‐2014, nos tiramos o hífen e fica 22052014
Para horário,19:15, nos tiramos o dois pontos e fica 1915.
O relógio enviara um SMS: ”Time ok”, e no visor do relógio será possível ver o horário que você
programou.



Mensagem importante: Modificar o horário e a data so poderão ser definidos através do envio de
SMS de somente um numero de discagem rápida.

5.8 Lembretes Pessoais
No Foxi tem um recurso para definir lembrete pessoal. Voce pode configurar até três lembretes e o
relogio vai tocar e vibrar todos os dias na hora certa. Os lembretes podem ser definidos para a
ingestão de medicamentos, despertador, tarefas diárias etc.
Voce precisa enviar um SMS para o relogio, como o conteudo exato, incluindo virgulas e sem
nenhum especo ou parênteses:

7,(Hora Minuto),(Hora Minuto),(Hora Minuto)
Atencao: Relogio Foxi usa 24 horas, não 12)

Exemplo:Vamos dizer que você queira que o Foxi de alerta todos os dias as 10:30, 13:30 e 19:50.
Voce precisa enviar a seguinte mensagem de texto para o relogio sem os dois pontos.

7,1030,1330,1950



Se você quiser cancelar o lembrete pessoal, por favor, envie um comando de cancelamento: 7,0.
Mensagem Importante: Lembrete pessoal so poderá ser adquirido através do envio de um SMS de
um dos numeros de discagem rápida

5. Lista de Comandos SMS

Alterar números de discagem rápida: 1,Senha, numero1, numero2, numero3.
Posicao do GPS: 2
Ligacao de volta: 3
Monitor: 4
Alterando a senha: 5,Senha antiga, senha nova
Alterar data e hora: 6, dia mês ano, hora e minute
Lembretes Pessoal: 7, hora minuto, hora minuto, hora minuto

Para informações mais detalhadas de todos os atalhos, por favor, visite nosso website:
HTTP://www.foxiwatch.com e clican em suporte –Manual do usuário

6.Botao de pânico SOS
No relogio Foxi tem um botaopanico (SOS). Pressionando esse botão enviara um SMS com a
localizacao do relogio com todos os numeros de discagem rápida.
Para ativar o botao SOS , você precisa pressionar longamente( aproximadamente 3 segundos) no
botão laranja. O botão de SOS é o botão inferior do lado esquerdo do relogio:
Botao SOS pode ser usado por crianças, adultos e pacientes que se sintam em perigo e querem
enviar um SMS com a localização para todos os numeros de discagem rápida.
Após pressionar o SOS botão, você sentira uma leve vibração no relogio. Isso é para você saber que o
relogio esta no modo SOS, e comecara a enviar SMS de emergência.

7.Solucao de problemas

Questao: Não é possível fazer chamadas.
Solucao: Por favor, verifique se o cartão SIM esta colocado corretamente e se você tem SMS e plano
de conversa.

Questao: Eu mandei um SMS, mas não recebi nenhuma resposta do relógio.
Solucao: Por favor, tenha certeza que você escreveu certo o SMS como mostrado no manual, e o
SMS foi enviado de um dos números de discagem rápida.
Questao: Eu esqueci a senha do relógio
Solucao: Contate a equipe de apoio.
Questao: será que o relógio funciona em qualquer operadora de celular móvel?
Solucao: Noa. O relógio funciona somente em 2 GSM/2.5GSM operadoras de telefonia move; GSM.
Todos os países do mundo tem pelo menos duas operadoras de rede que suporta 2GSM, exceto
Japao e Coreia do Sul.
Questao: O relógio tem garantia?
Solucao: A garantia esta incluída nesse manual
Questao: quanto tempo a bateria dura?
Solução: 1 hora de recarga pode durar ate 4‐5 dias com um uso razoável. A capacidade da bateria é
480mAh

Para informações mais detalhadas de todos os atalhos, por favor, visite nosso website:
HTTP://www.foxiwatch.com e clican em suporte –FAQ

8. Garantia
Caro cliente,
Nos queremos agradecer por escolher nosso produto: Relogio Foxi, e esperamos que você aproveite
o melhor possível.
A garantia do relógio Foxi é valida por 1 ano a partir do dia que você compra ló. Incluindo a bateria eo
carregador

Termos de garantia
1. Durante o prazo da garantia Foxi compromete se a consertar qualquer falha ou erro que
possa ser encontrado no relogio, sem custo algum.
2. Foxi compromete se a utilizar somente pecas originais.
3. Foxi compromete se arrumar o relogio dentro de 10 dias a partir do recebimento do relogio
SABADOS E FERIADOS NÃO SERA CONTADO.
4. Depois da devolução do relogio do conserto, a garantia do relogio será coberto durante o
resto do prazo DE GARANTIAE NÃO SERA PRORROGADO DEVIDO AO TEMPO DE
REPARACAO.
5. No caso de precisar trocar o relogio, o relogio quebrado será de propriedade do fabricante.
6. No caso do reparo do relogio todo, o cliente sabe que todas as informações dentro do
relogio serão deletadas e definida como padrão de fabrica.
7. Foxi compromete se a dar ao cliente todos os detalhes do processo de corserto e reposição
de pecas usadas.
8. Conserto e reparação será feito no escritório da Foxi. As despesas de entrega será pago pelo
cliente.
9. Foxi pode se recusar a fornecer uma garantia no caso de dano deliberado do relogio, ou se
for encontrado qualquer dos seguintes casos: depravação causados pelo uso indevido do
relogio.
o Danos causados pela fragilidade, acidente, bater,acidente vascular cerebral, cair,
pressão no relogio, destruição, negligencia, descuido, areia, poeira ou a penetração
de líquidos.
o Forca maior ou qualquer evento semelhante causado depois que o relogio chegou ao
cliente.
o Qualquer tentativa de consertar o relogio por um lugar não certificado em nosso
nome.
o Qualquer água ou penetração de líquidos. Esse relogio não é a prova de água.
o Qualquer ocasião da falta de GPS ou cobertura celular ou qualquer interrupção no
wireless.

Caro Cliente, a fim de melhorar o serviço prestado a você, por favor, guarde esse manual. Esta
garantia é valida com a fatura original.

