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Descarregar o manual 



Parabéns!!!!

Faz agora parte do nosso grande 
Família SaveFamily

Agora estará sempre ligado

Obrigado por escolher 
SaveFamily 



Carregamento da bateria: É necessário um adaptador de energia 5v1a. Não 
carregue o dispositivo com um amperiaje superior a 5v1'5a, pode danificar a 
bateria. Carregar por até 3 horas. Tentar não utilizar o relógio quando a bateria
é inferior a 5%.

4G: Este modelo funciona com 4G garantindo uma geolocalização rápida
e funções adicionais em comparação com a versão 2G.

Resistência à água: Utilização exclusiva em água doce, profundidade máxima 
de 1 metroe 30 min. de imersão. O uso incorrecto pode danificar permanente-
mente o dispositivo.  A garantia não cobre os danos causados pela água. Não 
adequado para actividades aquáticas. Certifique-se de que a tampa do cartão 
SIM está bem aparafusada e em perfeitas condições para garantir que o 
dispositivo é estanque.

SIM: Tamanho NanoSIM. Linha individual, não aceita duplicados ou MultiSIM.
Para un correcto funcionamiento del dispositivo la SIM debe tener desactivado 
el código PIN,  contener saldo de datos (mínimo 500 megas) y llamadas.

Garantia: Para utilizar a garantia, é necessário que o dispositivo não tenha sido 
foi adulterada. A bateria é garantida por 6 meses.

Cuidado: Não expor o aparelho a temperaturas elevadas.

O Grupo SaveFamily S.L. não será considerado responsável pelo uso indevido 
do dispositivo.

Informação importante



Conteúdo da sua caixa

Veri�que se o conteúdo da sua caixa contém os seguintes componentes.
Os acessórios devem ser SaveFamily para uma utilização correcta do relógio.
* Susceptível de alterações.

SaveFamily
Smartwatch Chave de fendas

Cobertura 
do SIM

Parafusos da 
tampa SIM

Guia do 
utilizador

Cabo USBAdaptador de 
energia
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Urban



Dispositivo SaveFamily
New generation modelo 4G Urban

NANOSIM
ranhura do cartão

Ecrã táctil

Câmara

Botão SOS

Botão voltar 
atrás

Bateria: 700 mAh
Duração da bateria utilização moderada: entre 24h mão 36h
Dimensões: 3,9x4,5x2,0 cm
Dimensões do ecrã: 1.2 "



Os relógios SaveFamily funcionam com o equilíbrio de dados e chamadas 
(isto é importante para a correcta utilização e funcionamento 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 virado para cima e o cartão cortado virado para dentro. Deve-se 
ouvir um "clique" pressionando o cartão até ao fim, assegurando uma 
inserção adequada.

Instalação do SIM

NANOSIM



Funções principais

LIVRO TELEFÓNICO
Permite-lhe ver os contactos 
registados na App para fazer e 
receber chamadas. Agenda 
anti-spam, uma vez 
introduzidos os números da 
App.

Mensagens
Permite-lhe enviar mensagens 
áudio e receber mensagens 
áudio e de texto. Armazena a 
última mensagem.

MARCADOR TELEFÓNICO
Permite-lhe marcar um 
telefone para ligar para o seu 
número não registado na lista 
telefónica. É activado e 
desactivado a partir da 
aplicação (alteração de 
con�guração do menu).

CÂMARA
A imagem será armazenada na 
"Galeria" do relógio. Clique no 
canto inferior esquerdo do 
ícone da imagem para entrar na 
página da galeria.

VÍDEO
Permite-lhe fazer 
videochamadas individuais ou 
em grupo. Recomenda-se a 
utilização desta função quando 
o relógio está ligado ao WI-FI.

MAIS
Encontrará mais funções tais 
como: de�nições, amigos, 
agenda, matemática, galeria, 
passos, memória limpa, regcode 
e App.

Mensagens

Livro tel-

Marcador Mais

Video

Cámara



Funções dentro Mais

CONFIGURAÇÕES
Encontrará wi�, bluetooth, 
ajustes de volume, ajuste de 
brilho, suspensão, relógio 
prede�nido, formato de data, 
reinício,  desligar, ...

Configuraciones

Friends

Agenda

Mates2 + 3 =

AMIGOS
Permite-lhe ligar dois 
dispositivos um ao outro para 
enviar mensagens áudio. Pode 
ter até 4 amigos.

Configuraciones

Amigos

Agenda

Mates2 + 3 =

CALENDÁRIO
Pode acrescentar tarefas, eventos, 
actividades extracurriculares a um 
calendário, ... e vê-lo-á a partir do 
relógio.

Configuraciones

Amigos

Agenda

Mates
2 + 3 =

MATH
Jogo matemático educativo 
divertido.

Configuraciones

Amigos

Agenda

Mates

GALERIA
Ver fotos guardadas.Galería

Pasos

Limpiar memoria

Regcode



Funções dentro Mais

Passos 
Poderá veri�car a contagem dos 
passos diários.

Configuraciones

Friends

Agenda

Mates2 + 3 =

MEMÓRIA LIMPA
Será possível ver o número de 
passos diários.

GALERIA
Ver fotos guardadas.

REGCODE
Código QR para registar o 
relógio  no Apêndice.Galería

Pasos

Limpiar memoria

Regcode

Galería

Pasos

Limpiar memoria

Regcode

Pasos

Limpiar memoria

Regcode

App

Galería

Pasos

Limpiar memoria

Regcode

Código QR
Aplicação descarregar 
código QR.



Definições no interior

WIFI: Podrás conectar el reloj a internet mediante wifi.
  

BLUETOOTH: Pode ligar o relógio ao bluetooth.

DEFINIÇÕES DE VOLUME: Permite-lhe ajustar o volume dos suportes, 
alarme e anel de relógio.

AJUSTES DE LUMINOSIDADE: Ajustar a luminosidade do ecrã.

SLEEP: Pode configurar quanto tempo quer que o relógio dorme.

RELÓGIO DEFAULT: Pode escolher se quer acertar o relógio 
para analógico ou digital

FORMATO DE DATA: Pode escolher em que formato quer ver a data.



RESET: permite reiniciar o relógio.

OFF: permite desligar o relógio.

DEVICE INFORMATION: pode verificar a versão do software e o IMEI do 
relógio.

CIRCUITO DE CHAMADA SOS: pode escolher se deseja que a chamada 
SOS seja feita em loop.

REDES MOBILE: poderá modificar o APN do relógio, activar o roaming e 
configurar a rede.

DATA E HORA: permite-lhe definir a data e a hora.

LINGUAGEM: permite configurar a língua.

Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator

Definições no interior



Ícones da sua SaveFamily

Sinal Internet activa Sinal WiFi

Alarme activo Modo de 
vibração

Bluetooth

Sem cartão SIM Localização GPS Data traffic

Chamada 
perdida

Sem sinal



SaveFamily App: registo.

1. Ir para REGISTO para se registar no APP.

2. Introduza o e-mail e a palavra-passe para o APP.

3. Digitalize ou introduza manualmente o REGCODE * do relógio.
Nos modelos Kids encontrará na parte de trás do relógio. No modelo 
Junior pode encontrá-lo na parte inferior da caixa.

1. Go to REGISTER to register in the APP.

2. Enter e-mail and password for the APP.

3. Scan or manually enter the REGCODE * of the watch.
In Kids models you will find it on the back of the watch. In the Junior 
model you can find it at the bottom of the box.



SaveFamily App.
Principais funções.

Bate-papo: Enviar mensagens de voz e escritas. Receber mensagens 
de voz.
Área segura: Estabelecer uma cerca de segurança.
Configurações de APP.
Localizar: Actualizar a localização do relógio.
Histórico: Roteiro histórico do relógio.

Definições da aplicação
SOS: Somar até 3 telefones para chamadas de emergência.
Modo de poupança de energia nocturna: Pode configurá-lo para 
poupar energia.
Voz: Escuta remota. Introduza o número de telefone a ser 
chamado (não o número do relógio). A sua disponibilidade 
depende da versão.

Modo de trabalho: Período de actualização do rastreio do 
dispositivo.

Definições de alerta por SMS: Activar ou desactivar o alerta SmS 
com bateria fraca e sem SOS (SMS de custo adicional).

Conversar Área segura Localização Registro



Definições da aplicação

Configuração WiFi: é possível configurar o wifi do relógio.

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

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

Escolha da língua: Seleccionar a língua desejada.

Alterar as definições: É possível activar ou desactivar o teclado.
Além disso, é possível activar ou desactivar o GPS.

Mudança de temporizador: Permite-lhe configurar quando quiser que 
o relógio se ligue e desligue.

LBS: Localização em áreas remotas onde não existe GPS ou WIFI. 
Mantenha-o sempre desligado.

Dispositivo: Localizar dispositivo por alerta sonoro.

Desligamento remoto: Desligar o smartwatch. É ligado a partir do 
dispositivo.

Reiniciar remotamente: Reinicialização do dispositivo. Reinicia 
enquanto ligado.

Reiniciar o dispositivo: Reiniciar o dispositivo para as configurações 
de fábrica.



Tipos de mapas  na aplicação

Possibilidade de ver o mapa dentro:
1. Versão standard
2. Versão satélite



Curso: Permite-lhe entrar na agenda do 
relógio: actividades, lembretes, etc., que 
pode verificar a partir do relógio.

Câmara remota: Tirar uma foto remota 
com o telemóvel sem necessidade
ligar o relógio.

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

Conversa de vídeo: Faça rapidamente 
uma videochamada com o dispositivo.

Inactivo na aula: Permite-lhe limitar as 
horas em que o relógio permanece 
activo.

Dispositivo de alarme: Fixa até três 
alarmes.

Mensagem: Alerta de bateria fraca SMS
e SOS. (A utilização deste serviço tem
custo adicional. Preço do SMS)

Principais funções da aplicação



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



Horário
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Titulo course

ESTÁ BEM CANCELAR
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Balcão de ajuda



Descarregar a aplicação Savefamily

Contact
Info@savefamilygps.pt
www.savefamilygps.com

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

Distribuído por Grupo Savefamily S.L.

Concebido na Europa
Feito na China



Proteja o que mais gosta


