
4G

KEEP A WATCH ON WHO YOU LOVE!



Το HandyWatch είναι εδώ για να σας προσφέρει ηρεµία για την ευηµερία αυτών που 

αγαπάτε περισσότερο! Αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σας 

ενηµερώνει ότι είναι ασφαλείς, εκεί που θα πρέπει να είναι και η επικοινωνία µαζί τους 

γίνεται µε το πάτηµα ενός κουµπιού*. Σε συνδυασµό µε το Family Service, το Handy 

Watch µπορεί να προσθέσει µια ολόκληρη οµάδα επαγγελµατιών, oι οποίοι ενεργούν µε 

το πρώτο σηµάδι όταν κάτι δεν πάει καλά!

Το HandyWatch είναι εύκολο στη χρήση, έχει επιλογή για βίντεο-κλήση, δόνηση, είναι 

αδιάβροχο & πολυγλωσσικό.

SOS/GPS
SMART WATCH 4G & WIFI
Video Call IP67 | Waterproof

*Απαιτείται κάρτα SIM για την πραγµατοποίηση κλήσεων, την αποστολή SMS και τη σύνδεση σε δίκτυο 4G.



4G

Λειτουργίες
HandyWatch

ΚΛΗΣΗ: Φωνητικές κλήσεις µε τα αγαπηµένα σας άτοµα. Υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης και προσωπική συνοµιλία.
ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΗΣΗ: ∆υνατότητα βίντεο κλήσης όπου και αν βρίσκονται τα 
αγαπηµένα σας άτοµα, αµφίδροµη επικοινωνία ήχου και εικόνας.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ GPS: Τα αγαπηµένα σας πρόσωπα µπορούν να παρακολουθούνται 
µέσω εφαρµογής για κινητά υποδεικνύοντας πού βρίσκεται η θέση τους.

ΚΟΥΜΠΙ SOS: Μπορείτε να καλέσετε την κύρια επαφή ή τις υπηρεσίες άµεσης 
ανάγκης χειροκίνητα πατώντας το κουµπί SOS σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ SMS: Λήψη ειδοποιήσεων υπενθύµισης χαµηλής µπαταρίας 
& µηνυµάτων τοποθεσίας SOS.

GEO-FENCE: Το εξαιρετικό χαρακτηριστικό Geo-Fencing βοηθά στον 
προσδιορισµό γεωγραφικών περιοχών και ορίων.

ΥΓΕΙΑ – ΒΗΜΑΤΑ: ∆ιατηρήστε τη φόρµα σας καθηµερινά χρησιµοποιώντας 
µέτρηση βηµάτων στο ρολόι σας. ∆έκα χιλιάδες βήµατα ισοδυναµούν µε περίπου 
οκτώ χιλιόµετρα.

WIFI & 4G: Η σύνδεση 24/7 είναι πολύ εύκολη αν συνδεθείτε στο σπίτι µέσω 
Wi-Fi ενώ απολαµβάνετε επίσης την ελευθερία µε σύνδεση 4G µακριά από το 
σπίτι.

ΚΑΜΕΡΑ: Το Handywatch µπορεί να τραβήξει φωτογραφίες και να ηχογραφήσει 
βίντεο κλιπ. Επίσης µπορεί να µεταφέρει και να κοινοποιήσει σε άλλες επαφές.

∆ΟΝΗΣΗ: Το ρολόι περιλαµβάνει δόνηση ή κάνει ήχο, όπως µια εισερχόµενη 
κλήση ή ένα ξυπνητήρι. Η δυνατότητα µπορεί να ενεργοποιηθεί ή να  
απενεργοποιηθεί µέσω των ρυθµίσεων του τηλεφώνου.

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ: Απολαύστε τη λειτουργία του HandyWatch στις Γλώσσες: 
English, Greek, Russian, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Czech, 
Polish, Slovenian, Ukrainian, Turkish, Indonesian, Malaysian, Danish, Hungarian, 
Vietnamese, Arabic, Chinese, Thai.

Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ IP-67: Το IP67 είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στη 
σκόνη. Μπορείτε να κάνετε ντους, να τρέχετε σε έντονη βροχή, σανίδα η καγιάκ, 
αλλά δεν µπορείτε να κολυµπήσετε.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ: Σε περίπτωση που το Handywatch βραχεί, 
υπάρχει η δυνατότητα ακουστικής αποστράγγισης απευθείας από το menu του.



• 1 ρολόι GPS

• 1 καλώδιο φόρτισης 

• Οδηγός χρήσης (σε ελληνικά και αγγλικά)

• Εγχειρίδιο οδηγιών για το Handy Family Service

Εξαρτήµατα που
συµπεριλαµβάνονται:

www.handy-watch.com
email: sales@handysecurity.com

Tηλ.: 77778787   |   +357 22311143

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(KAT’ ΕΠΙΛΟΓΗ)

Συνδεθείτε σε έναν σταθµό υποστήριξης 24 ωρών / 7 ηµερών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε γρήγορα µε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

πατώντας το κουµπί SOS.

24/7

24/7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SOS

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

24/7 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

handywatchofficial


