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Kids Handleiding
Bedankt voor het kopen van het slimme hellOO horloge, wat ook nog eens kan
bellen en gebeld kan worden.
Wij vertellen je nu in het kort wat je ermee kunt doen en wat je er niet mee mag
doen.
-‐ Bellen, druk op het knopje aan de zijkant van je hellOO en je ziet eerst hoe
laat het is
-‐ Druk nog een keer en je ziet de telefoonnummers die je kunt bellen, Papa,
Mama enz.
-‐ Druk op het knopje tot je bij de naam bent die je wilt bellen, druk opnieuw en
hou vast tot je kunt lezen “er wordt gebeld”
-‐ Je wacht totdat er wordt opgenomen , lukt dat niet dan moet je iemand anders
uit je hellOO telefoon lijstje bellen.
-‐ Wordt er wel opgenomen dan hoor je dat en kun je beginnen te praten met
degene die jij hebt gebeld. Zij horen jou en jij hoort hun.
-‐ Heb je heel dringend iemand nodig (SOS) , druk dan op het knopje en hou
deze vast en tel tot 4 en jouw hellOO gaat automatisch bellen naar Papa of
Mama en als een van hun opneemt hoor je dat en kun je vertellen wat er aan
de hand is. Maar dit moet je alleen doen als het heel erg dringend is.
-‐ Als je gaat zwemmen in het zwembad of gaat spelen in de zee of in het badje
gaat bij vriendjes of vriendinnetjes doe het horloge dan af. Te veel water is
niet goed voor je hellOO.
-‐ hellOO is je BFF omdat je altijd Papa, Mama , Opa of Oma en eventueel de
oppas kunt bellen als je hun nodig hebt en zij kunnen jou ook bellen als ze dat
willen.
-‐ hellOO leert je bovendien ook klok kijken waardoor je altijd weet hoe laat het
en als je toch de tijd vergeet kan Papa of Mama je een berichtje sturen ; kom
je nu naar huis toe , en dat zie jij dan in je hellOO op het schermpje.
-‐ Als je gaat slapen doe het laadsnoertje dan aan je hellOO en laadt hem op
zodat je hem altijd kunt gebruiken.

Veel plezier met je eigen hellOO
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