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I. Giới thiệu về đồng hồ Kiddy 2

Nút
chức năng
Micro
Nút nguồn

Loa

Khe sạc
Khay sim

• Nút chức năng: Nhận cuộc gọi, tin nhắn thoại/SMS
được gửi từ điện thoại, chọn các mục
• Nút nguồn: Bật – tắt đồng hồ, thoát ra ngoài mục
hoặc di chuyển giữa các mục trên đồng hồ
II. Chuẩn bị, kết nối đồng hồ trước khi sử dụng:
1. Chuẩn bị
• Sạc đầy pin đồng hồ trước khi sử dụng
• Chuẩn bị Sim nano, đảm bảo rằng Sim đã được
đăng ký thông tin thuê bao, kích hoạt và đăng ký gói
cước Kiddy dành riêng cho đồng hồ (hãy đề nghị nơi bán
hỗ trợ thực hiện việc này)
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• Lắp Sim vào khay sim tại mặt sau đồng hồ theo đúng
khuôn Sim có sẵn trên khay.

Đồng hồ chưa nhận Sim
(không có vạch sóng)

Đồng hồ đã nhận Sim
(có vạch sóng và chữ E)

2. Cài đặt ứng dụng trên điện thoại (mục III)
3. Tạo tài khoản và đăng nhập (mục IV)
4. Kết nối đồng hồ với điện thoại (mục V)
III. Cài đặt ứng dụng Kiddy:
Tải ứng dụng “Kiddy – đồng hồ cho trẻ em” trên App
Store (iOS) hoặc Google Play Store (Android)
IV. Tạo tài khoản và
đăng nhập:
Đối với khách hàng đã cài
đặt ứng dụng và có tài khoản
đăng nhập Kiddy:
Mở ứng dụng Kiddy -> nhập
Số điện thoại đã đăng ký tài
khoản và Mật Khẩu -> ấn nút
Đăng nhập để truy cập tài
khoản (hình 1)
hình 1
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Đối với khách hàng mới cài đặt
ứng dụng lần đầu tiên:
Mở ứng dụng Kiddy, ấn Đăng
ký, nhập số điện thoại của bạn
và đặt mật khẩu cho tài khoản.
(hình 2)
Hệ thống sẽ gửi mã xác minh
qua SMS đến điện thoại của
bạn. Nhập mã xác minh để
hoàn thành đăng ký tài khoản.
(hình 3)
* Lưu ý: Nhập mật khẩu và xác
nhận mật khẩu phải trùng nhau

hình 2

hình 3

V. Kết nối đồng hồ và điện thoại
Số điện thoại đầu tiên kết nối với đồng hồ là Tài khoản
chính. Các số kết nối tiếp sau là Tài khoản phụ
1. Kết nối với điện thoại đầu tiên (Tài khoản chính)
Bước 1: Lắp Sim vào đồng hồ (xem mục II.1)
Bước 2: Kết nối đồng hồ với
điện thoại có thể sử dụng mã
QR hoặc ID và KEY:
• Mã QR: Bấm nút Quét mã QR
trên phần mềm để kết nối
(Xem mã QR trên vỏ hộp hoặc truy
cập menu Mã QR trên đồng hồ)
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• ID và KEY:
Xemthông tin
ID và KEY trên
đồng hồ tại
menu: Cài đặt
-> Giới thiệu.
Nhập thông tin ID và KEY
vào phần mềm và bấm
nút Tiếp theo để kết nối
Bước 3: Nhập SĐT của Sim đã lắp trong đồng hồ. Sau đó
điền đầy đủ thông tin yêu cầu và bấm nút Tiếp theo.
Bước 4: Chọn chế độ định vị mong muốn. Bấm nút Hoàn
thành để kết thúc việc kết nối và bắt đầu sử dụng

2. Kết nối với các điện thoại tiếp theo (Tài khoản phụ)
• Với tài khoản phụ sử dụng smartphone: Tải ứng dụng
Kiddy, thực hiện kết nối tương tự như với Tài khoản chính
ở bước 2. Nhập mã xác minh được hệ thống gửi đến
thuê bao Tài khoản chính để kết nối với đồng hồ
• Với tài khoản phụ không sử dụng smartphone:
Trên ứng dụng Kiddy của Tài khoản chính, Chọn menu
Đồng hồ -> Thành viên theo dõi trẻ -> chọn Thêm tại mục
Danh bạ mở rộng, sau đó nhập đầy đủ Thông tin liên hệ
& SĐT của Tài khoản phụ
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* Lưu ý: Những TK phụ KHÔNG kết nối thông qua ứng dụng
Kiddy sẽ chỉ sử dụng được chức năng Gọi điện thoại, Nhắn
tin SMS tới đồng hồ
VI. Các chức năng chính trên đồng hồ:
1. Gọi điện/ nhận cuộc gọi
• Gọi điện: Tại màn hình chờ của
đồng hồ:
- Bấm nút Chức năng để truy cập
danh bạ
- Bấm nút Nguồn để chuyển đến
số điện thoại muốn liên lạc.
- Tiếp tục bấm nút Chức năng để
gọi đến số điện thoại đó
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm nút Nguồn
• Nhận cuộc gọi:
- Nút Chức năng: trả lời cuộc gọi
- Nút Nguồn: từ chối cuộc gọi
2. Nhận & Gửi tin nhắn thoại/ SMS:
• Gửi tin nhắn thoại:
Giữ nút Nguồn 3 giây, đồng hồ sẽ
bắt đầu thu âm đoạn tin nhắn
thoại dài 10 giây, sau đó gửi đến
các điện thoại quản lý đang kết
nối
• Nhận tin nhắn thoại / SMS:
- Nút Chức năng: nghe tin nhắn
thoại hoặc nhận tin nhắn SMS
- Nút Nguồn: thoát khỏi tin nhắn
* Lưu ý: Tin nhắn thoại và SMS chỉ
hiển thị 1 lần, không thể xem lại tin nhắn
đã thoát
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3. Cảnh báo SOS:
Giữ nút Chức năng trong 3 giây,
đồng hồ hiển thị chế độ SOS và
lập tức gửi vị trí định vị hiện tại đến
tất cả các điện thoại đang kết nối,
đồng thời sẽ lập tức gọi lần lượt tới
tất cả các số điện thoại lưu trong
trong danh bạ đồng hồ cho đến
khi có người nghe máy
4. Chức năng khác:

Báo thức:
Hiển thị các
giờ báo
thức đã cài
đặt trên ứng
dụng đồng
hồ

Hoạt động:
Hiển thị số
bước chân
trẻ đã đi
được trong
ngày

Cài đặt:
Mã QR:
Điều chỉnh Mã QR của
âm lượng,
đồng hồ
Độ sáng,
Thông số
đồng hồ:
ID & KEY, IMEI

5. Tắt - bật đồng hồ:
Khi đồng hồ chưa kết nối: bấm
nút Nguồn để bật đồng hồ,
bấm giữ nút Nguồn 3 giây để tắt
đồng hồ
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VII. Quản lý đồng hồ trên ứng dụng Kiddy:
1. Menu Định vị:
1 Danh sách các đồng
1

hồ đang quản lý

2

2 Nhật ký hành trình:

Theo dõi hành trình
của đồng hồ trong 1
tháng gần nhất

3 Định vị: Xác định vị trí

7

hiện tại của đồng hồ
trên bản đồ

4 Ghi âm từ xa: Thu âm

3

các tiếng động xung
quanh đồng hồ trong
10 giây, đoạn ghi âm
đó sẽ tự động gửi về
các điện thoại quản
lý đang kết nối

4
5

6

5 SOS: Định vị liên tục vị

trí đồng hồ trong 1
phút

6 Gọi điện: Thực hiện

cuộc gọi tới đồng hồ
đang quản lý

7 Thông tin về đồng hồ,

vị trí: Phương pháp
định vị, Vị trí hiện tại,
Độ sai số định vị, Mức
pin còn lại, Thời gian
định vị và địa chỉ
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2. Menu Tin nhắn:
Gửi tin nhắn SMS:
Bấm vào ô Soạn tin nhắn,
nhập nội dung, sau đó
bấm nút Gửi

Gửi tin nhắn thoại:
Bấm biểu tượng Micro -> Nhấn – giữ và nói để thu
âm, thả tay để gửi đoạn tin nhắn thoại cho đồng hồ

2

1
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3. Menu Đồng hồ:
1 Quản lý bé:

Chỉnh sửa các thông
tin của đồng hồ:
Hình ảnh, tên, ngày sinh,
vai trò quản lý, định dạng
thời gian, tắt nguồn/khởi
động lại đồng hồ, ngắt kết
nối điện thoại với đồng hồ

1
2
3
4

* Lưu ý: Nếu tài khoản
chính ngắt kết nối với
đồng hồ thì toàn bộ tài
khoản phụ khác cũng sẽ
bị ngắt kết nối. Để liên lạc
lại với đồng hồ, vui lòng
đăng nhập lại và kết nối
theo hướng dẫn ở mục
IV, V
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2 Thành viên theo dõi:

• Quản lý các số điện thoại liên lạc trong danh bạ
đồng hồ
• Chỉ Tài khoản chính mới có thể Thêm/Xóa các SĐT
liên lạc

3 Kiểm tra tài khoản: Thông tin gói cước, số tiền, hạn sử

dụng của Sim đồng hồ Kiddy

4 Nạp tiền: Nạp tiền vào tài khoản Simcard đang lắp

trong đồng hồ. Nhập mã thẻ cào vào ô thông tin
cần nhập

5 Phương pháp định vị: Điều chỉnh phương pháp và

chu kỳ định vị

6 Thông tin đồng hồ: Hiển thị mã QR, ID, số ĐT của

đồng hồ, số tổng đài hỗ trợ
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7 Báo thức: Cài đặt giờ

báo thức cho đồng hồ

8 Không làm phiền:

Trong khoảng thời
gian này, đồng hồ sẽ
bị khóa các menu
chức năng để ngăn
trẻ không sử dụng
trong lớp, cuộc gọi,
tin nhắn đến không
đổ chuông
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9 Tìm đồng hồ: Đồng hồ

sẽ phát âm thanh và
rung để xác định vị trí .
Sau khi tìm được, bấm
nút Nguồn trên đồng
hồ để tắt âm thanh
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10 Vùng an toàn:

• Chọn địa điểm muốn cài đặt vùng an toàn trên
bản đồ. Điều chỉnh bán kính an toàn bạn muốn rồi
bấm Cài đặt. Sau đó nhập tên khu vực an toàn, thời
gian áp dụng vùng an toàn. Bấm Ok để hoàn thành
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• Có thể cài đặt tối đa 5 vùng an toàn cho 1 đồng
hồ Kiddy
• Trong trường hợp bé đeo đồng hồ ra/vào vùng
an toàn đã cài đặt, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến
tất cả điện thoại đang kết nối ngay sau thời điểm
đồng hồ gửi thông tin vị trí gần nhất (theo chu kì 10
phút/lần) để nhắc nhở bố mẹ chú ý đến bé.
11 Điểm thưởng: Đặt mục tiêu bất kỳ để khuyến khích
bé. Khi bé có tiến bộ, hãy tặng bé điểm thưởng, số
điểm này sẽ được hiển thị ngay trên đồng hồ
12 Đếm bước: Đếm số bước chân, đo tần suất hoạt

động của bé trong ngày.

4. Menu Thêm:

1 Thêm đồng hồ:

Bấm mục này để kết
nối thêm đồng hồ
(thực hiện như mục V)

1
2

2 Tính năng nổi bật:

Giới thiệu 1 số tính
năng nổi bật của
đồng hồ Kiddy

3
Hướng dẫn sử dụng 4

3 Tài khoản:

Thông tin về tài khoản
đang cài đặt ứng
dụng, đặt chế độ
khóa hình khi mở ứng
dụng và đăng xuất
khỏi ứng dụng

4 Hướng dẫn sử dụng:
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Bản hướng dẫn sử
dụng đầy đủ các tính
năng của đồng hồ
và ứng dụng Kiddy

facebook.com/Kiddywatch
www.kiddywatch.vn
Hotline: 1900 0122

