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Parabéns!!!

Você agora faz parte do nosso grande 
Família SaveFamily

Agora você sempre estará conectado

Obrigado por escolher
SaveFamily



Carga da bateria: um adaptador de energia 5v1a é necessário. Não carregue 
o dispositivo com amperagem superior a 5v 1´5a, pode danificar a bateria. 
Tente usar seu smartwatch quando a bateria estiver abaixo de 5%.

4G: Este modelo funciona com 4G, garantindo uma localização geográfica 
rápida e outros recursos adicionais em comparação com a versão 2G.

Sim: tamanho NanoSim. Linha única, não aceita duplicatas ou multisim. 
Para o funcionamento ideal do dispositivo, o cartão Sim deve ter saldo de 
dados (min. 150 megas) e chamadas.

Garantia: Para fazer uso da garantia é necessário que o aparelho não tenha 
sido manipulado. A bateria tem garantia de 6 meses.

Cuidado: Não exponha o dispositivo a altas temperaturas.

Grupo SaveFamily S.L. não se responsabiliza em caso de mau uso do 
dispositivo.

Informação importante



Certifique-se de que seu pacote tenha o conteúdo listado:

Os acessórios devem ser da mesma família para um uso 
correto do smartwatch e são suscetíveis a alterações.

Guia de usuario

Fio USB

Adaptador de 
energiaSmartwatch SaveFamily

Contente



Frequência cardíaca
Mede a freqüência cardíaca 
em tempo real (batimentos 
por minuto). Esses dados 
estarão disponíveis tanto 
no smartwatch quanto no 
Ap ..

Lista de contatos
Mostra os contatos salvos 
no aplicativo para fazer e 
receber chamadas. A lista 
de anti-spam será ativada 
assim que os números de 
telefone forem introduzidos 
no aplicativo.

Telefone
Permite fazer ligações
Permite ligar para um 
número não registrado na 
lista de contatos.

Passos
O dispositivo acompanha 
as etapas realizadas pelo 
usuário ao longo do dia.

Registro de chamadas
Você poderá verificar a 
entrada de chamada do 
dispositivo.

Funções principais

Bate-papo
Permite ao usuário enviar 
e receber mensagens de 
texto e áudio.



Definições
Você encontrará wi-fi, 
bluetooth, configurações de 
volume, ajuste de brilho, 
hibernação, relógio padrão, 
formato de data, reiniciar, 
desligar...

Funções principais

Aplicativo
Você pode adicionar 
tarefas, eventos, atividades 
extracurriculares a um 
calendário, ... e você verá 
no relógio.

Video chamada
Permite que você faça 
chamadas de vídeo 
individuais ou em grupo. 
Recomenda-se a conexão 
WiFi durante o uso da 
função fina.

RegCode
Baixe o código QR no 
aplicativo.

Câmera
Veja as fotos salvas.



Wifi: você pode conectar o relógio à Internet via wi-fi.

Bluetooth: você pode conectar o relógio ao bluetooth.

Configurações de brilho: Ajuste o brilho da tela.

Configurações de volume: Permite ajustar o volume da mídia, alarme 
e toque do relógio.

Dispensar: você pode configurar por quanto tempo deseja que o 
relógio durma.

Reiniciar: permite que você reinicie o relógio.

Desligar: Permite desligar o relógio.

Limpar memória: Redefina o relógio para as configurações de fábrica.

Aviso caida: Toca o alarme do relógio e faz uma chamada para os 
números SOS (todas as opções de alerta de queda devem estar ativas 
para o correto funcionamento).

Funções nas configurações



Configurações de bloqueio
cartão SIM

Você pode ver quais números 
estão bloqueados.

Funções dentro de mais

Configurações de data e hora
Permite definir a data e a hora 

manualmente.

About the device:
Model, build number

and IMEI of the device.

línguas
Baixe o código QR do 

aplicativo.



Bateria: 700 mAh
Duração da bateria de uso moderado: 40h com GPS desativado
Dimensões: 23´6 x 4´3 x 1´5 cm
Dimensões da tela: 1,4 "

Salvar dispositivo de família. Instalação

Slot para cartão 
NANOSIM

Tela sensível ao 
toque

Câmera

Botão SOS

Botón volver atrás

Os relógios SaveFamily funcionam com dados e 
saldos de chamadas. Isso é importante para o 
uso e operação corretos do dispositivo. O 
tamanho do sim é NANOSIM (importante).

O cartão é inserido com o relógio sempre 
desligado na lateral do relógio, com o chip 
voltado para cima e o recorte do cartão voltado 
para dentro. Deverá ouvir um "click" 
pressionando o cartão até ao fim, garantindo a 



Sinal Internet ativada Conexão wifi

Alarme Mudo Bluetooth

Sem cartão SIM Localização GPS Tráfego de dados

Chamada 
perdida

Sem sinal ou 
cartão SIM

Ícones em seu SaveFamily



1. Acesse CADASTRE-SE para se cadastrar no APP.

2. Insira o e-mail e a senha do APP.

3. Faça a varredura ou insira manualmente o REGCODE * do relógio.
No modelo Sênior você o encontrará amarrado ao aparelho com um 
clipe de plástico ou no menu REGCODE.

Registre-se no aplicativo SaveFamily



Chat: Envie mensagens de voz e escritas. Receba mensagens de voz.
Área segura: Estabeleça uma cerca de segurança.
Configurações do aplicativo.
Localização: Atualize a localização do relógio.
Registro: Rota de Rastreamento de Relógios Históricos.

Principais funções do aplicativo

Configurações do aplicativo
SOS: Adicione até 3 telefones para chamadas de emergência.

Voz: escuta remota. Digite o número do telefone a ser chamado 
(não o número do relógio). Sua disponibilidade depende da 
versão.

Modo de economia de energia noturna: você pode configurá-lo 
para economizar energia.

Modo de trabalho: período de atualização de rastreamento do 
dispositivo.

Configurações de alerta SMS: ative ou desative o alerta SmS com 
bateria fraca e sem SOS (SMS de custo adicional)

Conversar Área segura Localização Registro



Membros da família: usuários do aplicativo.

Telefone: Agenda AntiSpam. Insira os números de telefone que podem 
ligar para o dispositivo e vice-versa.

Remédios: lembrete de tomar remédios em um horário específico.

Configuração WiFi: você pode configurar o wi-fi do relógio.

Configuração de queda: Permite ativar ou desativar a configuração de 
queda.

Seleção de fuso horário: -GMT: +1: 00 (Península Y Baleares, GMT :: 
00:00 Ilhas Canárias).

Escolha do idioma: Selecione o idioma desejado.

Alterar configurações: Você pode ativar ou desativar o teclado.
Além disso, você pode ativar ou desativar o GPS.

Interruptor do temporizador: permite configurar quando deseja que o 
relógio ligue e desligue.

LBS: localização em áreas remotas onde não há GPS ou WIFI. Sempre 
mantenha-o desligado.

Dispositivo: localize o dispositivo por alerta sonoro.

Desligamento remoto: desligue o smartwatch. Ele é ligado a partir do 
dispositivo.

Reinicialização remota: reinicialização do dispositivo. Ele reinicia 
enquanto está ligado.

Redefinir dispositivo: redefina o dispositivo para as configurações de 
fábrica.



Tipos de mapa no aplicativo

Possibilidade de visualização do mapa em:
1.- Versão padrão
2. Versão satélite



Lista branca: lista de números de 
telefone habilitados para ligar 
para o dispositivo.

Câmera remota: tire uma foto 
remota com o celular sem ligar o 
relógio.

Saúde: Visualize a pressão arterial, 
os passos diários, as horas de 
sono ... (é necessário acionar os 
interruptores. As horas de sono 
não devem coincidir com as do 
pedômetro)

Bate-papo por vídeo: faça uma 
chamada de vídeo rapidamente 
com o dispositivo.

Alarme do dispositivo: configure 
até três alarmes.

Mensagem: Bateria fraca e SMS de 
alerta SOS. (A utilização deste 
serviço tem um custo adicional. 
Preço SMS)

Menu principal do aplicativo



Dados do usuário do APP.

Dispositivos vinculados ao APP.
Possibilidade de conectar até 50 
dispositivos.

Possibilidade de modificar a senha.

Saia completamente do APP.

Lista de dispositivos

Mudança de senha

Saída

Personal data



Não consigo registrar o relógio:
- Certifique-se de ter inserido o RegCode corretamente.
- Se você estiver tentando registrar o dispositivo com um usuário diferente, o 
usuário principal deve autorizar o registro.

O dispositivo não está se conectando à Internet.
Verifique se o SIM tem acesso aos dados. Insira o SIM em um celular e 
desconecte o WIFI. Em seguida, tente navegar na Internet.
Certifique-se de ter ativado o SIM APN.

A bateria tem vida curta.
Certifique-se de usar um adaptador de energia 5V1A
Verifique se o SIM possui um saldo de dados ativo.

Configurar APN
Se os dados de Internet do dispositivo não foram ativados automaticamente, 
leia o código QR para acessar os códigos APN.

Canal do YouTube SaveFamily
Você pode consultar todos os vídeos explicativos em nosso canal no YouTube 
SaveFamily.

Casos comuns



Contato
Info@savefamilygps.com

Nota: A empresa reserva-se o direito de 
modificar o conteúdo das instruções sem 
prévio aviso.

Baixe o aplicativo SaveFamily

Distribuído por Grupo Savefamily S.L.

Made in China



Proteja quem mais quiser


