
[XBLITZ KIDS WATCH GPS]
INTERAKTYWNY SMARTWATCH GPS
Z AKTYWNĄ OCHRONĄ RODZICIELSKĄ
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[SPECYFIKACJA]
XBLITZ KIDS WATCH GPS WERSJA LOVE ME TO ZAAWANSOWANY SMARTWATCH, 
KTÓRY DOCENI KAŻDY RODZIC I POKOCHA KAŻDE DZIECKO. ZEGARKI ZOSTAŁY 
SPECJALNIE OPRACOWANE POD KĄTEM ZABAWY, KOMUNIKACJI ORAZ PEŁNEGO 
MONITORINGU LOKALIZACJI I AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA...

System zainstalowany wewnątrz smartwatcha na bieżąco przekazuje jego 
lokalizację na wskazany telefon. Umożliwia to nieprzerwany monitoring 
przemieszczania się dziecka do szkoły jak i w czasie powrotu do domu. 
Specjalna aplikacja na telefon umożliwia wyznaczenie strefy 
bezpieczeństwa, której nie można opuszczać, jak również pozwala 
na wykonywanie połączeń głosowych w celu odpowiedzi 
na wywołany alarm „SOS”.

Xblitz Kids Watch GPS posiada dotykowy ekran, oraz szereg 
innych funkcji takich jak czat, rejestr aktywności, 
krokomierz, alarmy czy też standardowe 
funkcje pomiaru czasu. 

[LOVE ME / BLUE]

[LOVE ME / PINK]



GPS/LBS TRACKING

[TRACKING]

Możesz w dowolnym momencie sprawdzić, gdzie
aktualnie przebywa, jak również określić
strefy na mapie, których opuszczenie będzie 
sygnalizowane alarmem w aplikacji telefonu.

XBLITZ KIDS WATCH GPS W POŁĄCZENIU 
Z APLIKACJĄ NA TELEFON INFORMUJE
O AKTUALNEJ LOKALIZACJI TWOJEGO 
DZIECKA...
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[KOMUNIKACJA]

Slot na kartę mikroSIM, wbudowany głośnik i mikrofon
zamieniają zegarek w mini-telefon pracujący na paśmie GSM, 

co pozwala na wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych. 
Opiekun może również przesyłać wiadomości tekstowe

w formie czatu. Komunikacja możliwa jest tylko w zakresie
numerów wprowadzonych do książki 

adresowej.

             

XBLITZ KIDS WATCH GPS TO ZEGAREK DZIĘKI, 
KTÓREMU W KAŻDEJ CHWILI SKONTAKTUJESZ 
SIĘ ZE SWOIM DZIECKIEM...

[GPS/LBS TRACKING]

[MICRO SIM]
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[WI-FI]
WERSJA LOVE ME POSIADA WBUDOWANĄ FUNKCJĘ WI-FI...
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Jeżeli telefon rodzica, posiada zapamiętane ustawienia domowej sieci,
jej parametry są automatycznie przekazywane do systemu zegarka.
Kids watch z funkcję Wi-Fi automatycznie korzysta z tej sieci
oszczędzając transfer danych GSM.
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[STATUS ONLINE]
XBLITZ KIDS WATCH W WERSJI LOVE ME
POSIADA WBUDOWANY DETEKTOR ZBLIŻENIOWY
MONITORUJĄCY POŁOŻENIE ZEGARKA NA RĘCE...

[CZUJNIK WYPIĘCIA]

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w momencie, kiedy dziecko
zdejmie lub zgubi zegarek. System automatycznie przekazuje 
taką informację do rodzica lub opiekuna.

Detekcja statusu umożliwia również odszukanie zgubionego 
zegarka po odczycie jego aktualnej pozycji GPS.

             



[GŁÓWNE FUNKCJE]
XBLITZ KIDS WATCH GPS MOŻESZ W ŁATWY SPOSÓB
SKONFIGUROWAĆ I NATYCHMIAST KORZYSTAĆ Z WSZYSTKICH 
JEGO WBUDOWANYCH FUNKCJI...

[ROZMOWY GSM]
Połączenia głosowe z funkcją przesyłania wiadomości w formie czatu

[FUNKCJA RODZICIELSKA GPS]
Śledzenie aktualnej lokalizacji zegarka na mapie

[ZEGAREK]
Standardowy czasomierz z funkcją alarmu

[POWIADOMIENIA]
Przesyłanie automatycznych wiadomości SMS o niskim poziomie 
baterii

[NAGRODY]
Przesyłanie graficznych serduszek na ekran zegarka jako nagrody

[Wi-Fi]
Współpraca z zaufanymi sieciami

[EKRAN DOTYKOWY]
Pełna obsługa funkcji zegarka

przez ekran dotykowy

[POMIAR AKTYWNOŚCI]
Krokomierz, pomiar przebytego 

dystansu oraz monitor snu

[FUNKCJA SOS]
Wywołanie połączenia 
alarmowego do rodzica

[KSIĄŻKA NUMERÓW]
Lista zaufanych (max 10) 

numerów, z których można 
wybierać i przyjmować rozmowy 

przychodzące.
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[ŁADOWANIE]
UNIWERSALNY PORT ŁADOWANIA USB 
POZWALA NA UZUPEŁNIENIE ENERGII 
WE WBUDOWANEJ BATERII ZEGARKA
DOSŁOWNIE WSZĘDZIE...

[ŁADOWANIE | USB]
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ZAINSTALOWANA
KARTA SIM
Do zegarka, nie musisz kupować własnej karty - dostajesz ją zainstalowaną w zegarku. 
To specjalna karta telemetryczna, dedykowana do urządzeń takich jak smartwatche. 
Karta jest już zarejestrowana i nie trzeba jej nigdzie rejestrować. Przez pierwsze 30 dni, 
korzystasz z zegarka i karty SIM za darmo. Następnie, wybierasz jeden z dostępnych 
pakietów miesięcznych. W ramach pakietu, otrzymujesz nie tylko kartę SIM i aplikację
CALMEAN, ale także wsparcie we wszystkich potencjalnych problemach.

PAKIET

50min / 50sms

80min / 80sms

150min / 150sms

11,99 zł* /miesiąc

13,33 zł* /miesiąc

15,83 zł* /miesiąc

*Przykładowa cena przy płatności Przelewy24 (płatność za 12 miesięcy z góry.)

W celu poznania wszystkich dostępnych form płatności i stawek, zapraszamy na https://www.calmean.com/cennik
WWW.XBLITZ.PL  
WWW.KGKTRADE.PL

09



DEDYKOWANA
APLIKACJA

DOKŁADNA
LOKALIZACJA
Dzięki wykorzystaniu map
Google w naszej aplikacji, 
lokalizowanie dziecka jest
jeszcze bardziej precyzyjne.

POLSKA
APLIKACJA

Nie tylko wygoda obsługi,
ale też i ochrona. Dane
dziecka chronione są zgodnie
z polityką RODO, nie wysyłamy
ich do Chin.

PANEL
WEB

Aktywność dziecka możesz
śledzić nie tylko za pośre-
-dnictwem dedykowanej 
aplikacji, ale także przez
stronę internetową.

www

PEŁNE
WSPARCIE

Wraz z aplikacją, otrzymujesz
 też wsparcie polskiego 
Zespołu Obsługi Klienta 
zarówno podczas konfiguracji, 
jak i użytkowania aplikacji.

CALMEAN 
Kontrola Rodzicielska
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[DANE TECHNICZNE]
Funkcje

Pozycjonowanie

Pasmo pracy

Typ baterii

Wymiary

Waga

Ekran dotykowy, alarm odpięcia zegarka, rozmowy głosowe 
GSM, akcelerometr, powiadomienia SMS, zdalny monitoring
funkcja natychmiastowej pomocy SOS, funkcja odszukania
zegarka, przesyłanie serc graficznych, alarm czasowy,
monitoring bezpiecznej strefy, głosowy interkom, Wi-Fi,
krokomierz, karta mikroSIM, alarm SMS niskiego poziomu baterii

GPS+LBS

850/900/1800/1900MHz (wspiera2G, nie kompatybilne z siecią 
3G oraz 4G)

stała (wbudowana)

37 x 50 x 16mm

55g

MODEL: XBLITZ KIDS WATCH GPS / LOVE ME
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