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I. Знайомство з пристроєм
Опис пристрою 
FixiTime Fun – дитячий 2G годинник-телефон з GPS/A-
GPS/ ГЛОНАСС/LBS-трекінгом, голосовими викликами та 
кнопкою SOS. FixiTime Fun призначений для відстеження 
місця розташування дитини, обміну дзвінками та 
повідомленнями. 

Вміст упаковки:

FixiTime Fun USB-кабель Інструкція/
Гарантійний

талон

Заглушки для
SIM-слота

(2 шт.)
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1. Камера 
2. Мікрофон 
3. Дисплей та сенсорна панель 
4. Динамік 
5. Кнопка Увімк./«Назад»/SO

• Натисніть та утримуйте 3 сек. 
  щоб увімкнути годинник 
• Короткий натиск на головному 
   екрані –   Увімк./Вимк. екран 
• Натисніть та утримуйте більше 
   ніж 3 сек. для активації SOS-
   сигналу 
• Короткий натиск – «Назад» 

Про пристрій 

⑦

⑥

①

④

⑤

③

②

6.  Слот для nanoSIM-картки 

7.  Порт для заряджання
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Заряджання годинника 
Перед налаштуванням годинника зарядіть акумулятор. 
Використовуйте USB-кабель для заряджання, що додається 
до годинника. При повній зарядці годинник працює від 
батареї до 48 годин. Строк роботи батареї та час повної 
зарядки пристрою залежать від використання та інших 
факторів. Коли індикатор рівня заряду батареї на годиннику 
показує, що батарея розряджена, знову зарядіть пристрій.
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ІІ. Встановлення SIM-карти 
1. Вимкніть пристрій, зарядіть годинник до 100%, відкрийте 
   заглушку для SIM-картки на корпусі. 
2. Встановіть nanoSIM-карту металевими контактами вгору. 

3. Закрийте заглушку SIM-картки.

① ②
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Примітка: якщо на вашій SIM-картці є запит PIN-коду, то 
він повинен бути відключений до встановлення у FixiTime 
Fun. 
Порядок дій:
1.  Спочатку встановіть SIM-картку у телефон. 
2. Перейдіть до меню установок SIM-картки. 
3. Виберіть опцію відключення запиту PIN-коду. 
4. Збережіть ці установки на SIM-картці. 
5. Вийміть SIM-картку з телефону та встановіть у FixiTime 
Fun. 
Також переконайтеся, що SIM-картка може 
підключатися до Інтернету, приймати та відправляти SMS, 
підтримує голосові дзвінки. FixiTime Fun працює тільки в 
мережі 2G (GSM/GPRS 900/1800 або 850/1900).
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ІІІ. Встановлення додатку 
Завантаження додатку
Знайдіть та встановіть безкоштовний додаток 
ELARI SafeFamily у Google Play або App Store. Або 
відскануйте QR-код для зручного переходу на 
Google Play або App Store.
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Послідовність 
реєстрації 
1.  Увійдіть до програми ELARI 
SafeFamily та виберіть «Реєстрація». 
Прочитайте та прийміть угоду 
користувача. 
2. Введіть ім'я та адресу електронної 
пошти. 
3. Введіть мобільний номер телефону 
(переконайтеся, що ви ввели номер 
телефону, використовуючи код 
країни. Наприклад +3xxxxxxxxxx. Не 
використовуйте символи типу '(', ')', '-', 
'_'. 
4. Введіть реєстраційний код, 
надісланий на вказану адресу 
електронної пошти. 
5. Придумайте пароль та підтвердіть 
його.
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IV. Підключення до смартфону 
1. Вставте SIM-карту у FixiTime Fun (докладніше див. II). 
2. Встановіть додаток ELARI SafeFamily. 
3. Підключіть годинник FixiTime Fun до профілю 
Адміністратора.  
а) Ва) Увімкніть годинник. Ви повинні побачити QR-код на 
екрані годинника. Якщо цього не станеться, 
перезавантажте годинник або знайдіть меню «Код 
Прив'язки». 
б) Почніть прив'язку годинника у програмі ELARI SafeFamily. 
в) Відскануйте QR-код з екрана годинника за допомогою 
додатка. Якщо на SIM-карті відсутній інтернет, додаток 
повідомить вам про це.  
Примітка: користувач, який сканує QR-код першим, стає 
адміністратором годинника. Інші користувачі можуть 
відсканувати QR-код у програмі Адміністратора або він 
може додати їх самостійно як спостерігачів.
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г) Заповнення профілю годинника: 
виберіть або зробіть нове фото, 
введіть телефон, напишіть ім'я дитини, 
вкажіть дату народження, стать, 
зріст, вагу, в якому класі навчається і 
ваша спорідненість із дитиною. 
Примітка: обов'язково введіть номер 
телефону з кодом країни.
Зверніть увагу: щоб вибрати аватар, 
який відображатиметься у годиннику, 
знайдіть «Контакти» в меню 
«Налаштування». 
д) Коли підключення завершено, 
додаток відобразить розташування 
годинника в режимі реального часу 
на карті.
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V. Опис додатку 
Домашній екран 
1. Налаштування годинника. 
2. Тех. підтримка. Натисніть, щоб 
створити заявку або написати в чат із 
співробітником Тех. підтримка. 
3. Ім'я годинника. 
4. Змінити годинник. Натисніть, щоб 
вибрати пристрій зі списку 
прив'язаних або прив'язати нові. 
5. Фотографії, надіслані дитиною при 
натисканні на кнопку «Видалене 
фото». 
6. Навички Аліси. Натисніть, щоб 
перейти на сторінку з описом навичок 
Аліси. Зверніть увагу: у FixiTime Fun 
недоступне використання Аліси.

1

5

6

7 8

9 10

11 12

13

14 15 16 17

2 3 4
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 7. Подзвонити на годинник. Натисніть, щоб здійснити дзвінок на 
годинник. 
8. Крокомір. 
9. Прослуховування. Натисніть, щоб відправити команду на 
годинник і відкрити програму для дзвінків. При дзвінку вона 
автоматично дасть відповідь на дзвінок з вимкненим екраном. 
10. Віддалене фото. Натисніть, щоб годинник зробив фото без 
увімкнення екрана і відправив його в додаток. 
11. Рівень заряду батареї годинника. 
12. Карта з поточним місцезнаходженням (поточним місцем 
розташування є останнє передане за день місцезнаходження). 
13. Примусовий запит місця розташування. 
14. Додому. Натисніть, щоб перейти до головного екрана. 
15. Чат. Натисніть, щоб розпочати спілкування. 
16. SmartClub. Натисніть щоб побачити ексклюзивні пропозиції. 
17. Промо. Натисніть, щоб побачити акції в нашому інтернет-
магазині.
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Чат
1.  Кнопка голосового повідомлення. 
Утримуйте кнопку для запису 
повідомлення, відпустіть, щоб 
надіслати його. Максимальна 
тривалість запису одного 
повідомлення – 10 секунд. 
2. Введення текстового повідомлення. 
Наберіть текст і натисніть кнопку 
«Надіслати», щоб годинник отримав 
текстове повідомлення. 
3. Стікери. Натисніть кнопку, щоб 
вибрати та надіслати стікер. 
4. Голосові повідомлення: коротке 
натискання для прослуховування, 
довге натискання, щоб видалити 
повідомлення.

1
2

3

4
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Налаштування 
1. Налаштування профілю годинника. 
2. Геозони. Натисніть для встановлення зон, 
щоб при перетині годинниками кордонів ви 
отримали повідомлення. 
3. Контакти. Натисніть для редагування 
списку контактів. 
4. Геолокація. Натисніть, щоб настроїти 
частоту та період надсилання геолокації. 
5. Будильник. Натисніть, щоб настроїти час та 
період повторення будильника. 
6. Друзі. Натисніть, щоб побачити список 
годинників, з якими ви «подружилися». 
7. Заборона незнайомих номерів. Натисніть, 
щоб настроїти заборону отримання дзвінків 
від номерів, не записаних у телефонну книгу.
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 8. На заняттях. Натисніть, щоб налаштувати час та період 
включення режиму «На заняттях», під час якого годинник 
зможе лише показувати час та надіслати сигнал «SOS». 
9. Історія. Натисніть, щоб переглянути історію переміщень. 
10. Крокомір. Натисніть, щоб переглянути кількість зроблених 
кроків. 
11. Передача прав. Натисніть, щоб вибрати, кому передати 
права адміністратора. 
12. Розклад. Натисніть, щоб заповнити розклад, який 
відображатиметься у годиннику. 
13. Дані трекера. Натисніть, щоб побачити QR-код для 
прив'язки, IMEI годинника або відв'язати годинник від свого 
облікового запису. 
14. Додати трекер. Натисніть, щоб прив'язати новий годинник. 
15. Моя інформація. Натисніть, щоб переглянути та 
відредагувати інформацію у своєму профілі. 
16. Інше. Натисніть, щоб настроїти функцію «Автовідповідь», 
дистанційно перезавантажити або вимкнути годинник.
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VI. Основні функції 
Дзвінки 
Перейдіть до розділу «Контакти». Натисніть на значок. 
Перейдіть до списку контактів і виберіть потрібний, щоб 
розпочати дзвінок. Щоб завершити дзвінок, натисніть 
кнопку на екрані. Максимальна кількість номерів, яка 
може бути додано – 100.
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Голосові повідомлення 
Перейдіть до меню та виберіть «Голосовий Чат». Тривалим 
натисканням на кнопку "Утримуйте для запису" запишіть 
голосове повідомлення. Після відпускання кнопки або 
через 10 секунд повідомлення відправиться. При отриманні 
повідомлення годинник видає звуковий сигнал. Після 
прослуховування повідомлення для завантаження нового 
необхідно натиснути кнопку «Наступне». Годинник може 
отримувати голосові та текстові повідомлення з додатку, а 
також стікери.
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Примітка: щоб побачити останнє отримане текстове 
повідомлення або стікер, на головному екрані проведіть 
вгору. Зверніть увагу: годинник показує лише останнє 
отримане текстове повідомлення або стікер. 
Камера та Галерея 
Перейдіть до меню та виберіть «Фото», щоб відкрити 
камеру або подивитися/надіслати у додаток/видалити 
збережені фотографії. Відкрийте галерею та виберіть фото. 
Ви можете надіслати фото до додатку або видалити 
фотографію. Після завантаження фото видаляється з 
галереї.
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Крокомір 
Погортайте меню та 
оберіть «Крокомір», щоб 
побачити скільки кроків 
пройдено, і наскільки 
близький показник до 
денної мети.  

Розклад 
Перейдіть до меню та 
виберіть «Розклад», щоб 
побачити розклад, якщо 
він заповнений у додатку. 
Також потрапити в 
розклад можна, провівши 
вниз на головному екрані. 
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Додавання до друзів
FixiTime Fun можуть додавати в друзі інші такі ж годинники. 
Перейдіть до меню та виберіть «Дружити», щоб почати 
додавання до друзів.
1. Натисніть кнопку «+». 
2. На одному годиннику виберіть «Сканувати», на іншому «QR 
Код». 
3. Відскануйте QR-код годинником та підтвердіть додавання. 
4. У контактах з'явиться ім'я друга і можна буде телефонувати. 
Якщо цього не станеться, оновіть список друзів знову 
обравши в меню "Дружити".
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Код прив'язки 
Погортайте меню та виберіть 
«Код прив'язки», щоб 
побачити QR-код. Якщо ви 
бачите під QR-кодом набір 
цифр - ви можете додати 
годинник до іншого 
облікового запису. Якщо ви 
не бачите цифри - годинник 
не підключений до інтернету. 

Ігри 
Погортайте меню та виберіть «Ігри», щоб запустити 
математичну гру. Виберіть рівень складності та гра 
почнеться. У грі будуть показуватися приклади додавання 
та віднімання. Вам потрібно перевірити їх і вибрати вірно 
або неправильно представлений приклад. Після 
завершення раунду буде показано таблицю рекордів. 
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Налаштування
Натискайте меню та виберіть «Налаштування», щоб відкрити 
меню налаштувань. Там ви можете переглянути інформацію 
про годинник: версію ПЗ, IMEI номер. Запустити секундомір, 
таймер. Налаштувати яскравість екрана, дату, час, гучність 
виклику та мову. Також ви можете перезавантажити годинник, 
зайшовши в меню «Налаштування» та вибравши «Вимкнути». 
Зверніть увагу: Вимкнути годинник безпосередньо з самого 
годинника можна тільки за відсутності сім-карти, тоді буде 
розблоковано кнопку вимкнення. Годинник можна вимкнути 
та перезавантажити віддалено.
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VII. FAQ
З: Яка SIM-карта підходить для ELARI FixiTime Fun? 
В: ELARI FixiTime Fun потрібна nanoSIM-карта з підтримкою 
роботи в мережах GSM 900/1800. 
З: Який час роботи у режимі очікування ELARI FixiTime Fun? 
В: Ємність батареї ELARI FixiTime Fun становить 450 мАг. Час 
роботи в режимі очікування залежить від налаштувань 
годинника та частоти оновлення координат. Середній час 
роботи в режим очікування становить 48 годин. 
З: Чи має годинник вікові обмеження? 
В: Вікових обмежень немає, але годинник призначений 
насамперед для дітей віком від 3 до 12 років. 
З: Чи небезпечний матеріал, з якого виготовлені ELARI FixiTime 
Fun? 
В: Усі матеріали, що використовуються в ELARI FixiTime Fun, 
відповідають європейським стандартам якості. 
З: Як доглядати за годинником? 
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В: Протирайте годинник вологою серветкою, при серйозних 
забруднення – з додаванням спирту. 
З: Чи впливає випромінювання радіомодуля ELARI FixiTime 
Fun на здоров'я дітей? 
В: Випромінювання радіомодуля ELARI FixiTime Fun значно 
нижче за європейський стандарт. 
З: ELARI FixiTime Fun водонепроникні? 
В: Годинник захищений від попадання крапель, але не 
призначений для потрапляння у воду або занурення. 
Купатися та плавати у годиннику заборонено. 
З: Мій годинник нагрівається під час заряджання. Це 
нормально? 
В: Так, для цієї моделі годинника це нормально. 
З: Що робити, якщо виникає проблема зі скануванням QR-
код? 
В: Перевірте, що SIM-карта вставлена   і ELARI FixiTime Fun 
знаходяться у GPRS-з'єднанні. Повторіть сканування в 
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умовах більшої освітленості, вибравши оптимальний фокус 
при наведенні камери вашого смартфона на QR-код. Або 
введіть код прив'язки вручну. 
З: Чи потрібна мережа передачі даних для роботи функції 
геопозиціонування? 
В: ELARI FixiTime Fun передає дані по мобільній мережі 
трансляції розташування на сервер. 
З: Чи може вибухнути батарея  під впливом високих 
температур або заряджання? 
В: ELARI FixiTime Fun використовує більш надійну та безпечну 
батарею порівняно зі стандартною літієвою. Гелевий 
полімерний літій-іонний акумулятор використовує 
спеціальний колоїдний електроліт, який не виділяє газ, 
навіть якщо рідинна складова батареї кипить, цим 
забезпечуючи безпеку від вибуху. Даний тип батареї 
продемонстрував відмінні результати в тестах на безпеку - 
зокрема, на пробиття, нагрівання та удари. 
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Тим не менш, ви не повинні проводити будь-які тести 
самостійно. 
З: Наскільки точно працює функція позиціонування? 
В: ELARI FixiTime Fun можуть отримувати розташування по двом 
каналам: GPS/ГЛОНАСС та LBS. Режим GPS/ГЛОНАСС має 
гарну точність. Умови щільної забудови металеві конструкції, 
листя та інші перешкоди погіршують проходження сигналу. Це 
обмеження не є недоліком годинника, а викликано 
технологічними особливостями системи GPS/ГЛОНАСС. При 
відсутності GPS/ГЛОНАСС-сигналу ELARI FixiTime Fun 
використовують LBS визначення місця розташування. 

VIII. Попередження 
1.  Не дозволяйте маленьким дітям чи тваринам грати з 
FixiTime Fun. Продукт містить дрібні деталі, які можуть 
становити небезпеку. 
2. FixiTime Fun є вологозахищеним. Пристрій захищено від 
крапель, дощу, поту, проте годинник слід зняти перед 
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плаванням чи душем. Митися та плавати у годиннику 
заборонено. 
3.  Вплив атмосфери та інші джерела перешкод можуть 
знижувати точність позиціонування GPS. 
4. Не піддавайте пристрій дії високої температури. 
5. Не дозволяйте потрапляння пилу або бруду до пристрою. 
6. Не кидайте і не бийте, не трясіть пристрій. Необережне 
поводження може призвести до порушення цілісності 
друкованої плати або механічних елементів і призвести до 
зменшення ступеня захисту від вологи. 
7. Струм заряду повинен становити: 5 В, 1 А (стандартний 
зарядний USB-пристрій). Не використовуйте більш потужні 
зарядні пристрої, це може призвести до виходу з ладу 
пристрою. 
8. Перевірте, чи правильно введено номер телефону, 
використовуючи код країни. Наприклад: +3xxxxxxxxxx. Не 
використовуйте символи типу '(', ')', '-', '_'. 
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9. FixiTime Fun працюють у мережі 2G. Функції обміну 
фотографіями та дзвінка можуть споживати значну кількість 
Інтернет-трафіку. Зважайте на це при виборі тарифу 
оператора.

IX. Транспортування та зберігання 
Пристрій повинен зберігатися в сухих, провітрюваних 
складських приміщеннях при температурі від -10°С до +40°
С та вологості від 15 до 85 % (без випадання конденсату). 
При транспортуванні та зберіганні повинні суворо 
дотримуватися вимоги маніпуляційних знаків на упаковці. 
При транспортуванні повинні бути виключені будь-які 
можливі удари та переміщення упаковки всередині 
транспортного засобу.

X. Правила утилізації
Після закінчення терміну служби пристрій повинен 
піддаватися утилізації відповідно до норм, правил і 
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способів, що діють у місці утилізації. Детальну інформацію 
щодо утилізації ви можете отримати у представника 
місцевого органу влади. Виробник та уповноважена особа 
виробника знімають із себе відповідальність за можливу 
шкоду, завдану цим приладом у випадку, якщо це сталося 
внаслідок недотримання правил та умов експлуатації, 
установки пристрою, умисних чи необережних дій, а також 
у випадках викликаних природними чи антропогенними 
форс мажорними обставинами. 

XI. Термін експлуатації 
Гарантійний термін: 1 рік 
Термін служби: 2 роки 

XII. Дата виготовлення 
Дата виготовлення вказана на упаковці 
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XIII. Технічні характеристики 
Модель ................................................................................................ FT-F
Позиціонування..................................ГЛОНАСС/GPS/A-GPS/LBS
Тип SIM-картки ........................................................................ nanoSIM
Ступінь захисту від вологи...........................IP67, вологозахищені
Дисплей   ...........................................................................1.4 “ (128 x 128)
Вага нетто ............................................................................................47 г
Ступінь захисту від вологи IP67 – при короткочасному 
зануренні вода не потрапляє всередину в тій кількості, що 
порушує роботу пристрою. Постійна робота, а також 
знаходження пристрою в зануреному режимі не 
передбачається. Використання пристрою у зануреному 
стані заборонено! Якщо пристрій мокрий або знаходиться 
під водою, натискання кнопок може призвести до влучення 
рідини та виходу з ладу пристрою. Митися та плавати у 
годиннику заборонено. Щоб уникнути поломок та порушення 
роботи рекомендується: 
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– при падінні пристрою у воду рекомендується негайно 
дістати його з води, витерти насухо за допомогою м'якої 
тканини, вимкнути пристрій.
 – не дозволяти повторного занурення пристрою у воду, а 
також не дозволяти занурення в солону воду, або воду з 
миючими засобами. 
Виробник залишає за собою право без попереднього 
повідомлення покупця вносити зміни до конструкції, 
комплектації чи технології виготовлення виробу з метою 
покращення його властивостей, що не порушує прийняті 
на території країни виробництва/транзиту/ реалізації 
стандартів якості та норм законодавства. 
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Виробник: Іст Апекс (Гуанчжоу) Ко., Лтд Рум 502, Нo.270, 
Кефен Роад, Хуанпу Дистрікт, Гуанчжоу, Китай 

Імпортер/Уповноважена організація: 
ТОВ "СТРОНГ ІМПОРТ" 01103, м. Київ, вул. 
Проф.Підвисоцького, буд.10/10, оф.46

А по службе техподдержки указать нашу:
https://service.smartgroup.ua/
0 800 300 245
Зроблено в Китаї
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I. Знакомство с продуктом
Описание продукта
FixiTime Fun – детские 2G часы-телефон с GPS/A-GPS/
ГЛОНАСС/LBS-трекингом, голосовыми вызовами и 
кнопкой SOS. FixiTime Fun предназначен для отслеживания 
месторасположения ребенка, обмена звонками и 
сообщениями.

Содержимое упаковки:

FixiTime Fun USB-кабель
питания

Инструкция/
Гарантийный

талон

Заглушки для
SIM-слота

(2 шт.)
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1. Камера
2. Микрофон
3. Дисплей и сенсорная панель
4. Динамик
5. Кнопка Вкл./«Назад»/SOS
• Нажмите и удерживайте 3 сек. 
чтобы включить часы
• Краткое нажатие на главном 
экране – Вкл./Выкл. экрана
• Нажмите и удерживайте 
больше 3 сек. для активации 
SOS-сигнала
• Краткое нажатие – «Назад»

О продукте 

⑦

⑥

①

④

⑤

③

②

6.  Слот для nanoSIM-карты

7.  Порт для зарядки
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Зарядка часов
Перед настройкой часов зарядите аккумулятор. Используйте 
USB-кабель для зарядки, прилагаемый к часам. При полной 
зарядке часы работают от батареи до 48 часов. Срок службы 
батареи и время полной зарядки устройства зависят от 
использования и других факторов. Когда индикатор уровня 
заряда батареи на часах покажет, что батарея разряжена, 
снова зарядите устройство.
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II. Установка SIM-карты
1. Выключите устройство, зарядите часы до 100%, откройте
заглушку для SIM-карты на корпусе. 
2. Установите nanoSIM-карту металлическими контактами
вверх.
3. Закройте заглушку для SIM-карты.

① ②
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Примечание: если на вашей SIM-карте имеется запрос PIN-
кода, то он должен быть отключен до установки в FixiTime Fun.
Порядок действий:
1. Сначала установите SIM-карту в ваш телефон.
2. Перейдите в меню настроек SIM-карты.
3. Выберите опцию отключения запроса PIN-кода.
4. Сохраните эти настройки на SIM-карте.
5. Извлеките SIM-карту из телефона и установите
в FixiTime Fun.
Также убедитесь, что SIM-карта может подключаться к 
Интернету, принимать и отправлять SMS, поддерживает 
голосовые вызовы. FixiTime Fun работает только в сети 2G
(GSM/GPRS 900/1800 или 850/1900).
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III. Установка приложения
Скачивание приложения
Найдите и установите бесплатное приложение
ELARI SafeFamily в Google Play или App Store.
Или отсканируйте QR-код для удобного перехода
на Google Play или App Store.
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Последовательность 
регистрации
1. Войдите в приложение 
ELARI SafeFamily и выберите 
«Регистрация». Прочтите и примите 
пользовательское соглашение.
2. Введите Имя и адрес вашей 
электронной почты.
3. Введите ваш мобильный номер 
телефона (убедитесь, что вы 
правильно ввели номер телефона, 
используя код страны. Например 
+ 7xxxxxxxxxx. Не используйте 
символы типа ‘(‘, ‘)’, ‘-’, ‘_’.
4. Введите регистрационный код, 
высланный на указанный адрес 
электронной почты.
5. Придумайте пароль и 
подтвердите его.
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IV. Подключение к смартфону
1. Вставьте SIM-карту в FixiTime Fun (подробнее см. II).
2. Установите приложение ELARI SafeFamily.
3. Подключите часы FixiTime Fun к профилю 
Администратора. 
а) Включите часы. Вы должны увидеть QR-код на экране 
часов. Если этого не произойдёт, перезагрузите часы или 
найдите в меню «Код Привязки».
б) Начните привязку часов в приложении ELARI SafeFamily.
в) Отсканируйте QR-код с экрана часов используя 
приложение. Если на SIM-карте отсутствует интернет, при-
ложение сообщит вам об этом. 
Примечание: пользователь, который отсканирует QR-код 
первым, становится администратором часов. Другие 
пользователи могут отсканировать QR-код в приложении 
Администратора или он может добавить их самостоятельно 
в роли наблюдателей.
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г) Заполнение профиля часов:
Выберите или сделайте новое фото, 
введите телефон, напишите имя ре-
бёнка, укажите дату рождения, пол, 
рост, вес, в каком классе обучается 
и ваше родство с ребёнком.
Примечание: обязательно введите 
правильный номер телефона с 
указанием кода страны.
Обратите внимание: Чтобы выбрать 
аватар, который будет отображаться 
в часах, найдите «Контакты» в меню 
«Настройки».
д) Когда подключение завершено, 
приложение отобразит местополо-
жение часов в режиме реального 
времени на карте.

46



V. Описание приложения
Домашний экран
1. Настройка часов
2. Тех. Поддержка. Нажмите, чтобы 
создать заявку или написать в чат с 
сотрудником Тех. Поддержки.
3. Имя часов
4. Сменить часы. Нажмите, чтобы 
выбрать устройство из списка при-
вязанных или привязать новые.
5. Фотографии, отправленные ре-
бёнком и запрошенные при нажатии 
на кнопку «Удалённое фото».
6. Навыки Алисы. Нажмите, чтобы 
перейти на страницу с описанием 
навыков Алисы. Обратите внимание: 
в FixiTime Fun недоступно использо-
вание Алисы.

1

5

6

7 8

9 10

11 12

13

14 15 16 17

2 3 4
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7. Позвонить на часы. Нажмите, чтобы совершить звонок на 
часы.
8. Шагомер
9. Прослушка. Нажмите, чтобы отправить команду на часы и от-
крыть приложение для звонков. При звонке они автоматически 
ответят на звонок с выключенным экраном.
10. Удалённое фото. Нажмите, чтобы часы сделали фото без 
включения экрана и отправили его в приложение.
11. Уровень заряда батареи часов
12. Карта с текущим местоположением (текущим местоположе-
нием является последнее переданное за день местоположение)
13. Принудительный запрос местоположения
14. Домой. Нажмите, чтобы перейти на главный экран.
15. Чат. Нажмите, чтобы начать общение.
16. SmartClub. Нажмите, чтобы увидеть эксклюзивные пред-
ложения.
17. Промо. Нажмите, чтобы увидеть действуюищие акции в на-
шем интернет-магазине.
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Чат
1. Кнопка голосового сообщения. 
Удерживайте кнопку для записи 
сообщения, отпустите, чтобы от-
править его. Максимальная 
длительность записи одного со-
общения – 10 секунд.
2. Ввод текстового сообщения. 
Наберите текст и нажмите кнопку 
«Отправить», чтобы часы получили 
текстовое сообщение.
3. Стикеры. Нажмите на кнопку, 
чтобы выбрать и отправить стикер.
4. Голосовые сообщения: короткое 
нажатие для прослушивания, 
долгое нажатие для удаления со-
общения.

1
2

3

4
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Настройки
1. Настройки профиля часов
2. Геозоны. Нажмите для установки зон, 
чтобы при пересечении часами границ, 
вы получили уведомление.
3. Контакты. Нажмите, чтобы редактиро-
вать список контактов.
4. Геолокация. Нажмите, чтобы настроить 
частоту и период отправки геолокации.
5. Будильник. Нажмите, чтобы настроить 
время и период повтора будильника.
6. Друзья. Нажмите, чтобы увидеть список 
часов, с которыми вы «подружились».
7. Запрет незнакомых номеров. Нажмите, 
чтобы настроить запрет приёма вызовов 
от номеров, не записанных в телефонную 
книгу.

50



8. На занятиях. Нажмите, чтобы настроить время и период 
включения режима «На занятиях», во время которого часы 
смогут только показывать время и отправить сигнал «SOS».
9. История. Нажмите, чтобы посмотреть историю пере-
мещений.
10. Шагомер. Нажмите, чтобы посмотреть количество 
сделанных шагов.
11. Передача прав. Нажмите, чтобы выбрать, кому передать 
права администратора.
12. Расписание. Нажмите, чтобы заполнить расписание, 
которое будет отображаться в часах.
13. Данные трекера. Нажмите, чтобы увидеть QR-код для 
привязки, IMEI часов или отвязать часы от своего аккаунта.
14. Добавить трекер. Нажмите, чтобы привязать новые часы.
15. Моя информация. Нажмите, чтобы посмотреть и отре-
дактировать информациюю в своём профиле.
16. Другое. Нажмите, чтобы настроить функцию «Автоответ», 
удалённо перезагрузить или выключить часы.
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VI. Основные функции
Звонки
Листайте экран до раздела «Контакты». Нажмите на икон-
ку. Листайте список контактов и выберите нужный, чтобы 
начать звонок. Для завершения вызова нажмите кнопку на 
экране. Максимальное количество номеров, которе может 
быть добавлено – 100.

52



Голосовые сообщения
Листайте меню и выберите «Голосовой Чат». Длительным 
нажатием на кнопку «Удерживайте для записи» запишите 
голосовое сообщение. После отпускания кнопки или по ис-
течении 10 секунд сообщение отправится. При получении 
сообщения часы издают звуковой сигнал. После про-
слушивания сообщения, для загрузки нового необходимо 
нажать на кнопку «Следующее». Часы могут получать 
голосовые и текстовые сообщения из приложения, а также 
стикеры.
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Примечание: Чтобы увидеть последнее полученное тексто-
вое сообщение или стикер, на главном экране проведите 
вверх. Обратите внимание: Часы показывают только по-
следнее полученное текстовое сообщение или стикер.
Камера и Галерея
Листайте меню и выберите «Фото», чтобы открыть камеру 
или посмотреть/отправить в приложение/удалить сохра-
нённые фотографии. Откройте галерею и выберите фото. 
Вы можете отправить фото в приложение или удалить фото-
графию. После загрузки, фото удаляется из галереи.
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Шагомер
Листайте меню и выберите 
«Шагомер», чтобы увидеть 
сколько шагов пройдено, и 
насколько близок показа-
тель к вашей дневной цели. 

Расписание
Листайте меню и выберите 
«Расписание», чтобы уви-
деть расписание, если оно 
заполнено в приложении. 
Также попасть в расписа-
ние можно проведя вниз на 
главном экране.
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Добавление в друзья
FixiTime Fun могут добавлять в друзья другие такие же часы.
Листайте меню и выберите «Дружить», чтобы начать до-
бавление в друзья.
1. Нажмите на кнопку «+».
2. На одних часах выберите «Сканировать», на других «QR 
Код». 
3. Отсканируйте QR-код часами и подтвердите добавление.
4. В контактах появится имя друга, и ему можно будет звонить. 
Если этого не произойдёт, обновите список друзей, снова 
выбрав в меню «Дружить».
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Код привязки
Листайте меню и выберите 
«Код привязки», чтобы уви-
деть QR-код. Если вы видите 
под QR-кодом набор цифр 
- вы можете добавить часы 
в другой аккаунт. Если вы не 
видите цифры - то часы не 
подключены к интернету.

Игры
Листайте меню и выберите «Игры», чтобы запустить 
математическую игру. Выберите уровень сложности и игра 
начнётся. В игре будут показываться примеры на сложение 
и вычитание. Вам нужно проверить его и выбрать верно или 
не верно представлен пример. После завершения раунда 
будет показана таблица рекордов.
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Настройки
Листайте меню и выберите «Настройки», чтобы открыть 
меню настроек. Там вы можете посмотреть информацию 
о часах: Версию ПО, IMEI номер. Запустить секундомер, 
таймер. Настроить яркость экрана, дату, время, громкость 
вызова и язык. Также вы можете перезагрузить часы, зайдя в 
меню «Настройки» и выбрав «Выключение».
Обратите внимание: Выключить часы непосредственно с 
самих часов можно только при отсутствии сим-карты, тогда 
будет разблокирована кнопка выключения. Часы можно вы-
ключить и перезагрузить удалённо.
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VII. FAQ
В: Какая SIM-карта подходит для ELARI FixiTime Fun?
О: ELARI FixiTime Fun необходима nanoSIM-карта с поддерж-
кой работы в сетях GSM 900/1800.
В: Какое время работы в режиме ожидания ELARI FixiTime Fun?
О: Ёмкость батареи ELARI FixiTime Fun составляет 450 мАч. 
Время работы в режиме ожидания зависит от настроек часов 
и частоты обновления координат. Среднее время работы в 
режиме ожидания составляет 48 часов.
В: Есть ли у часов возрастные ограничения?
О: Возрастных ограничений нет, но часы предназначены в 
первую очередь для детей от 3 до 12 лет.
В: Безопасен ли материал, из которого сделаны ELARI
FixiTime Fun?
О: Все материалы, используемые в ELARI FixiTime Fun, соот-
ветствуют европейским стандартам качества.
В: Как ухаживать за часами?
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О: Протирайте часы влажной салфеткой, при серьезных 
загрязнениях – с добавлением спирта.
В: Влияет ли излучение радиомодуля ELARI FixiTime Fun на 
здоровье детей?
О: Излучение радиомодуля ELARI FixiTime Fun значительно 
ниже европейского стандарта.
В: ELARI FixiTime Fun водонепроницаемы?
О: Часы защищены от попадания брызг, но не предназначе-
ны для попадания в воду или погружения. Купаться и плавать 
в часах запрещено.
В: Мои часы нагреваются при зарядке. Это нормально?
О: Да, для данной модели часов это нормально.
В: Что делать, если возникает проблема со сканированием 
QR-кода?
О: Проверьте что SIM-карта вставлена и ELARI FixiTime Fun 
находятся в GPRS-соединении. Повторите сканирование 
в условиях большей освещённости, выбрав оптимальный 
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фокус при наведении камеры вашего смартфона на QR-код. 
Либо введите код привязки вручную.
В: Требуется ли сеть передачи данных для работы функции 
геопозиционирования?
О: ELARI FixiTime Fun передает данные по сотовой сети для 
трансляции местоположения на сервер.
В: Может ли батарея взорваться под воздействием высоких 
температур или при зарядке?
О: ELARI FixiTime Fun использует более надёжную и без-
опасную батарею в сравнении со стандартной литиевой. 
Гелевый полимерный литий-ионный аккумулятор использует 
специальный коллоидный электролит, который не выделяет 
газ, даже если жидкостная составляющая батареи кипит, 
тем самым обеспечивая безопасность от взрыва. Данный 
тип батареи продемонстрировал отличные результаты в 
тестах на безопасность – в частности, на пробитие, на-
гревание и удары. Тем не менее, вы не должны проводить 
какие-либо тесты самостоятельно.
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В: Насколько точно работает функция позиционирования?
О: ELARI FixiTime Fun могут получать местоположения по 
двум каналам: GPS/ГЛОНАСС и LBS. Режим GPS/ГЛОНАСС 
обладает хорошей точностью. Условия плотной застройки, 
металлические конструкции, листва и другие препятствия 
ухудшают прохождение сигнала. Данное ограничение не 
является недостатком часов, а вызвано технологическими 
особенностями системы GPS/ГЛОНАСС. При отсутствии 
GPS/ГЛОНАСС-сигнала ELARI FixiTime Fun используют LBS 
для определения местоположения.

VIII. Предупреждения
1. Не позволяйте маленьким детям или животным играть с 
FixiTime Fun. Продукт содержит мелкие детали, которые 
могут представлять опасность.
2. FixiTime Fun являются влагозащищенными. Устройство 
защищено от брызг, дождя, пота, однако часы следует снять
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перед плаванием или душем. Мыться и плавать в часах 
запрещено.
3. Влияние атмосферы и другие источники помех могут
снижать точность позиционирования по GPS.
4. Не подвергайте устройство воздействию высокой тем-
пературы.
5. Не допускайте попадание пыли или грязи в устройство.
6. Не роняйте и не бейте, не трясите устройство. Неосторож-
ное обращение может привести к нарушению целостности 
печатной платы или механических элементов и привести к 
уменьшению степени защиты от влаги.
7. Ток заряда должен составлять: 5 В, 1 А (стандартное за-
рядное USB-устройство). Не используйте более мощные 
зарядные устройства, Это может привести к выходу из строя
изделия.
8. Убедитесь, что вы правильно ввели номер телефона, 
используя код страны. Например: + 7xxxxxxxxxx. Не исполь-
зуйте символы типа ‘(‘, ‘)’, ‘-’, ‘_’.
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9. FixiTime Fun работают в сети 2G. Функции обмена фотогра-
фиями и звонка могут потреблять значительное количество 
интернет-трафика. Учитывайте это при выборе тарифа 
оператора.

IX. Транспортировка и хранение
Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых 
складских помещениях при температуре от -10°С до +40°С 
и влажности от 15 до 85 % (без выпадения конденсата). При 
транспортировке и хранении должны строго соблюдаться 
требования манипуляционных знаков на упаковке прибора. 
При транспортировке должны быть исключены любые воз-
можные удары и перемещения упаковки внутри транспорт-
ного средства.

X. Правила утилизации
По истечении срока службы прибор должен подвергаться 
утилизации в соответствии с нормами, правилами и спо-
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собами, действующими в месте утилизации. Подробную 
информацию по утилизации вы можете получить у предста-
вителя местного органа власти. Изготовитель и уполномо-
ченное лицо изготовителя снимают с себя ответственность 
за возможный вред, нанесенный данным прибором в 
случае, если это произошла в результате несоблюдения 
правил и условий эксплуатации, установки прибора, 
умышленных или неосторожных действий, а также в слу-
чаях. Вызванных природными или антропогенными форс 
мажорными обстоятельствами.

XI. Срок эксплуатации
Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 2 года

XII. Дата изготовления
Дата изготовления указана на упаковке
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XIII. Технические характеристики
Модель ................................................................................................ FT-F
Позиционирование  .......................ГЛОНАСС/GPS/A-GPS/LBS
Тип SIM-карты  ......................................................................... nanoSIM
Степень защиты от влаги ......................IP67, влагозащищенные
Дисплей  ...........................................................................1.4 “ (128 x 128)
Вес нетто .............................................................................................47 г
Степень защиты от влаги IP67 – при кратковременном 
погружении вода не попадает внутрь в количествах, нару-
шающих работу устройства. Постоянная работа, а также 
нахождение устройства в погружённом режиме не предпо-
лагается. Использование устройства в погруженном состо-
янии запрещено! Если устройство мокрое или находится 
под водой, нажатие кнопок может привести к попаданию 
жидкости и выходу из строя устройства. Мыться и плавать 
в часах запрещено. Во избежание поломок и нарушения 
работы рекомендуется:
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– при падении устройства в воду настоятельно рекомен-
дуется незамедлительно достать его из воды, вытереть 
насухо с помощью мягкой ткани, выключить устройство
– не допускать повторного погружения устройства в воду, 
а также не допускать погружения в соленую воду, или воду 
с моющими средствами.
Производитель оставляет за собой право без предвари-
тельного уведомления покупателя вносить изменения в 
конструкцию, комплектацию или технологию изготовления 
изделия с целью улучшения его свойств, что не нарушает 
принятые на территории страны производства/транзита/
реализации стандарты качества и нормы законодатель-
ства.
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Изготовитель: Ист Апекс (Гуанчжоу) Ко., Лтд  Рум 502, Нo.270, 
Кэфэн Роад, Хуанпу Дистрикт, Гуанчжоу, Китай
Импортер/Уполномоченная организация:
ООО "СТРОНГ ИМПОРТ" 01103, г. Киев, ул. 
Проф.Подвысоцкого, дом.10/10, оф.46

Служба техпідтримки:
https://service.smartgroup.ua/
0 800 300 245
Сделано в Китае
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I. Product introduction
1. Description
FixiTime Fun – 2G kids smartwatch-phone with GPS/A-GPS/
LBS/GLONASS-tracking, voice calling capability and a SOS 
button. FixiTime Fun is designed to track your child’s location 
as well as make and receive calls and send/receive messages.

Package contents:

FixiTime Fun Magnetic
charger

User manual/
Warranty Card

SIM-card
covers
(2 pcs.)
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1. Camera
2. Microphone
3. Display and the touch panel
4. Speaker
5. Button On/”Back”/SOS
• Push and hold for 3 seconds
to turn on the watch
• Short press (on the main 
screen) to turn the screen on/off
• Push and hold for over 3 
seconds
to activate SOS-signal
• Short press – “Back” button

2. About the product 

⑦

⑥

①

④

⑤

③

②

6.  SIM card slot

7.  Charging port 
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3. Charging the watch
Before you set up the watch, you need to charge the battery. 
Use the USB charging cable provided with your watch to 
charge its battery. On a full charge, the watch has a battery 
life of up to 48 hours. Battery life and time to fully charge your 
device may vary with use and other factors. When the battery 
level indicator on the activity sensor shows an empty battery, 
you need to charge the device. 
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II. SIM card installation
1. Turn the device off, charge the battery up to 100% and
remove the SIM card tray from the device.
2. Install the nanoSIM card into the tray with metal contacts
facing up.
3. Plug the SIM card tray back into the SIM card slot.

① ②

73



Warning: if your SIM card requires a PIN code input, this 
feature should be deactivated before installing the SIM card 
into FixiTime Fun.
To disable PIN-lock on your SIM:
1. Install the SIM card into a phone.
2. Navigate to the SIM card settings.
3. Select the option to disable the PIN code input requirement.
4. Save the settings onto the SIM card.
5. Remove the SIM card from the phone and install it into 
FixiTime Fun.
Make sure that SIM card has positive balance and can access
the Internet, receive/make calls and messages. FixiTime Fun 
works in 2G networks (GSM/GPRS 900/1800 или 850/1900).
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III. App installation
Application download
Find and install ELARI SafeFamily free app on Google Play
or App Store. Or just scan the QR code for the Google Play
or App Store link.
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Registration process
1. Open the ELARI SafeFamily app 
and click “Register”. Read and 
choose if you accept the Terms and
Privacy Policy.
2. Input login and your email address.
3. Receive an email with registration
code and enter this code into the 
App.
4. Input your mobile phone number. 
Make sure you have correctly 
entered the phone number using the 
“+” and country code: <+><country 
code><phone number>. For example
+1234567890. Don’t use symbols like
‘(‘, ‘)’, ‘-’, ‘ ‘,‘<‘,‘>‘.
5. Create a password and confirm it.
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IV. Connecting to the smartphone
1. Install the SIM card into the watch (see more in II).
2. Register in the ELARI SafeFamily app.
3. Connect FixiTime Fun to the new profile in the App:
a) Turn the watch ON. You should see the watch’s QR code on 
the screen. If not please check the FAQ on our website.
b) Start Add New tracker binding process in the ELARI Safe-
Family app.
c) Scan QR code from the watch’s screen using the app. If there 
is no internet on the SIM card, the application will inform you 
about it. 
Note: the first user who scanned the QR code becomes the 
Administrator. Other family members can scan the QR code 
generated in the Administrator’s app or be invited to become 
«family members» in the App.
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d) Complete the watch user’s 
profile: add the watch’s phone 
number, child image, nickname, 
etc.
Note: please make sure to 
enter the watch’s phone number 
correctly with required country 
code.
Attention: to set up your avatar 
for watch, find «Contacts» in the 
«Settings» menu.
e) When binding is complete, the 
app will display the real-time lo-
cation of the watch on the map.
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V. App description
Home screen
1. Settings
2. Technical support. Click to make 
a request or to chat with a technical 
support specialist.
3. Watch name
4. To change the watch. Click to 
select a device from the list of linked 
devices or to link new ones.
5. Photos sent by the child and 
requested by clicking on the «Deleted 
Photos» button.
6. Call. Click to make a call to the 
watch.
7. Pedometer
8. Audio monitoring. Tap to send

10

3 4
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a command to the watch and open the call app. When you 
call, the watch automatically answers the call with the screen 
off.
9. Deleted photo. Tap to take a photo without turning on the 
screen and send it to the app. 
10. Battery level
11. Map with current location (current location is the last loca-
tion transmitted for the day)
12. Forced location request
13. Home. Click to go to the main screen.
14. Voice chat. Click to start chatting.
15. Message. Click to see notifications.
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Chat
1. Enter a text message. Type your 
text and press the “Send” button 
to send a text message.
2. Voice message button. Hold 
the button to record a message, 
release it to send. The maximum 
recording time for one message is 
10 seconds.
3. Stickers. Click to select and send 
a sticker.
4. Voice messages: short press 
to listen, long press to delete the 
message. 1 2 3

4
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Settings
1. Watch profile settings
2. Safe zones. Click to set zones. When 
the watch crosses borders, you will be 
notified.
3. Family. Click to edit your contact list.
4. Care time. Click to set the frequency 
and period for sending geolocation.
5. Alarm. Tap to set the time and snooze 
period.
6. Friends. Click to see a list of watches 
you’ve «made friend» with.
7. Call limit. Press to set the barring of 
receiving calls from numbers not added in 
the phone book.
8. Class mode. Tap to set the time and 
period for turning on the Class mode. In 
Class mode the watch can only show the 
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time and send an SOS signal.
9. History. Click to view the history of movements.
10. Pedometer. Click to see the number of steps taken.
11. Transfer manager. Click to choose who to transfer admin 
rights to.
12. Timetable. Click to fill in the schedule that will be displayed 
on the watch screen.
13. About device. Click to see the QR code to link, watch IMEI 
or unlink the watch from your account.
14. Add Device. Click to link a new watch.
15. My information. Click to view and edit your profile 
information.
16. Other. Tap to set up Auto Answer, remotely reboot or turn 
off the watch.
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VI. Main functions
Calls
Scroll to the “Phone Book” section. Click on the icon. Scroll 
through the list of contacts and select the one you need to 
start a call. To end a call, press the button on the screen. The 
maximum number of numbers that can be added is 100.
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Voice messages
Scroll through the menu and select «Voice Chat». Long press 
the «Hold to Talk» button to record a voice message. After 
releasing the button or after 10 seconds the message will be 
sent. When a message is received, the watch beeps. After 
listening to the message, to download a new one, you must 
click on the «Next» button. The watch can receive voice and 
text messages from the app, as well as stickers.
Note: To see the last received text message or sticker, on the 
home screen swipe up. Attention: The watch only shows the 
last received text message or sticker.
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Camera and Gallery
Scroll through the menu and select «Camera» to open the 
camera or view/send to the app/delete saved photos. Open 
the gallery and select a photo. You can send the photo to the 
app or delete the photo. After uploading, the photo will be 
removed from the gallery.
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Pedometer
Scroll the menu and select 
“Pedometer” to see how 
many steps you have taken 
and how close you are to your 
daily goal.

Schedule
Scroll the menu and select 
“Schedule” to see the 
schedule if it is filled in the 
application. You can also get 
to the schedule by swiping 
down on the main screen.
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Add Friend
FixiTime Fun can add other watches of the same model as 
friends. Scroll through the menu and select «Friend» to start 
adding friends.
1. Press the «+» button.
2. Select «Scan» on one watch, «QR Code» on the other.
3. Scan the QR code with your watch and confirm the addition.
4. The friend’s name will appear in contacts, and you can call 
him. If it doesn’t, refresh your friends list by selecting «Add 
Friend» from the menu again.
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Binding code
Scroll the menu and select 
«Binding Code» to see the 
QR code. If you see a set of 
numbers under the QR code, 
you can add the watch to 
another account. If you do 
not see the numbers, then the 
watch is not connected to 
the Internet.

Games
Scroll the menu and select «Games» to launch the math 
game. Select the difficulty level and the game will begin. The 
game will show examples of addition and subtraction. You 
need to check it and choose the correct or incorrect example. 
After the end of the round, a table of records will be shown.
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Settings
Scroll through the menu and select «Settings» to open the 
settings menu. There you can see information about the watch: 
Software version, IMEI number. Start stopwatch, timer. Adjust 
screen brightness, date, time, call volume and language. You 
can also reset your watch by going to the «Settings» menu and 
selecting «Power off».
Attention: You can turn off the watch directly from the watch 
itself only if there is no SIM card, then the shutdown button 
will be unlocked. The watch can be turned off and restarted 
remotely.
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VII. FAQ
Q: Which SIM card is suitable for ELARI FixiTime Fun?
A: ELARI FixiTime Fun requires a nanoSIM card that supports 
GSM 900/1800 networks.
Q: What is the standby time of ELARI FixiTime Fun?
A: The battery capacity of ELARI FixiTime Fun is 450 mAh. The 
standby time depends on the watch settings and how often 
the coordinates are updated. The average standby time is 48 
hours.
Q: Does the watch have age restrictions?
A: There is no age limit, but the watch is intended primarily for 
children from 3 to 12 years old.
Q: Is the material from which ELARI FixiTime Fun is made safe?
A: All materials used in ELARI FixiTime Fun comply with European 
quality standards.
Q: How to take care of the watch?
A: Wipe the watch with a damp cloth, in case of serious 
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contamination - with the addition of alcohol.
Q: Does the radiation of the ELARI FixiTime Fun radio module 
affect children’s health?
A: The radiation of the ELARI FixiTime Fun radio module is 
significantly lower than the European standard.
Q: Are ELARI FixiTime Fun waterproof?
A: The watch is splash-proof, but not designed to be 
submerged or submerged. Swimming and bathing in the 
watch is prohibited.
Q: My watch gets hot while charging. This is fine?
A: Yes, it is normal for this model.
Q: What should I do if there is a problem with scanning the 
QR code?
A: Check that the SIM card is inserted and ELARI FixiTime 
Fun is in GPRS connection. Repeat the scan in more light 
conditions, choosing the optimal focus by pointing your 
smartphone’s camera at the QR code. Or enter the link code 
manually.
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Q: Is a data network required for the geolocation feature to 
work?
A: ELARI FixiTime Fun transmits data over the cellular network 
to broadcast the location to the server.
Q: Can a battery explode when exposed to high 
temperatures or while being charged?
A: ELARI FixiTime Fun uses a more reliable and safer battery 
than a standard lithium battery. The gel polymer lithium-ion 
battery uses a special colloidal electrolyte that does not 
release gas even if the liquid part of the battery boils, thus 
ensuring explosion safety. This type of battery has shown 
excellent results in safety tests - in particular, penetration, 
heat and shock. However, you should not conduct any tests 
yourself.
Q: How accurate is the positioning function?
A: ELARI FixiTime Fun can receive locations via two channels: 
GPS/GLONASS and LBS. The GPS/GLONASS mode has 
good accuracy. Dense building conditions, metal structures, 
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foliage and other obstructions impair signal transmission. This 
limitation is not a shortcoming of the watch, but is caused by 
the technological features of the GPS/GLONASS system. In 
the absence of a GPS/GLONASS signal, ELARI FixiTime Fun 
uses LBS to determine the location.

VIII. Warnings
1. Do not let small children and pets play with FixiTime Fun.
The device contains small parts, which can cause harm.
2. FixiTime Fun is water resistant. The device is protected from 
drips of water, rain, sweat, but the smartwatch should be 
removed before swimming or taking a shower. Bathing and 
swimming is prohibited while wearing the watch.
3. Staying indoors, atmospheric conditions, as well as other 
signal distortion sources can harm the GPS tracking accuracy.
4. Keep away from fire and high temperatures.
5. Do not allow dust or dirt to enter the device.
6. Do not drop, hit or shake the device. Careless handling can 
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lead to damage of the integrated board and mechanical 
parts. and lead to a reduction in the degree of protection 
from moisture.
7. Charger output must be: 5 V, 1 A (included USB charging 
device). Do not use more powerful chargers, as this may dam-
age the product.
8. Make sure to input the correct phone number including the
country code. For example: + (country code) xxxxxxxxxx.
Do not use symbols such as ‘(‘, ‘)’, ‘-’, ‘_’.
9. FixiTime Fun works on 2G networks. Photo sharing and call-
ing functions can consume a large amount of data. Choose 
the appropriate carrier plan and set the Wi-Fi passwords for 
frequently visited places if applicable.

IX. Storage and transportation
The device should be stored in dry, ventilated storage spaces 
with the temperature ranging from -10°С to +40°С and humid-
ity from 15 to 85 % (without condensation). Whilst storing and 
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transporting, the handling markings printed on the box should 
be followed. Whilst transporting any hits and movement of the 
package in the transporting vehicle should be avoided.

X. Rules of disposal
After the end of its lifetime, the device should be utilized 
according to norms, rules and ways that are established in 
the place of utilization. The accurate information regarding 
utilization can be found from the appropriate government 
sources, according to the country of your residence. Manu-
facturer and authorized person of the manufacturer relieve 
themselves of responsibility from the possible harm caused by 
the incorrect usage of the device or not following the operat-
ing rules, setting up the device, intentional or careless actions, 
as well as any events related to weather or man-made force 
majeure circumstances.
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XI. Lifetime
Warranty: 1 year
Lifetime: 2 years

XII. Manufacturing date
Date of manufacturing is printed on the box
XIII. Technical specifications
Model ................................................................................................... FT-F
Geolocation  ........................................GLONASS/GPS/A-GPS/LBS
SIM card type  ........................................................................... nanoSIM
Water protection ............................................... IP54, water resistant
Display  ..............................................................................1.4 “ (128 x 128)
Net weight  ..........................................................................................47 g
The device is IP54 rated and water will not cause damage in 
case of submersion. However, the device is not intended to be 
used under water or to be continuously submerged in water.
In order to avoid damage and to ensure the continuous func-
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tioning of the device, we recommend the following:
– In case of submersion, remove the device from the water 
immediately, switch it off and clean with a dry cloth;
– Do not submerge the device again and avoid further 
submersion if possible; 
– Do not submerge the device into salt water.
The manufacturer holds the right to change the construction, 
including accessories and contents of the box, or the manu-
facturing technique without any notice in order to improve 
any properties of the device, given that this does not void any 
quality standards and laws of the country of manufacturing/
transit/sale.

Made in China
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www.elari.net




