
Za kilka tygodni powitamy lato. Dzieci

wybiegną na place zabaw, wsiądą na rowery

i hulajnogi. Już teraz warto zadbać o

bezpieczeństwo pociechy i kupić jej

smartwatcha. Podpowiadamy, jak wybrać

odpowiedni zegarek typu smartwatch.

Jaki smartwatch

dla dziecka

wybrać?

Smartwatch dziecięcy to urządzenie, które

szturmem wdarło się na rynek gadżetów

elektronicznych. Rodzice są zachwyceni jego

funkcjonalnością, ponieważ ten niewielki

dodatek umożliwia kontaktowanie się z

pociechą oraz lokalizowanie miejsca jej

pobytu – bez konieczności posiadania przez

dziecko telefonu. Nie ma wątpliwości, że jest

to przydatne urządzenie. Nasuwa się jednak

pytanie: jak wybrać smartwatch, by

odpowiadał zarówno opiekunom, jak i dziecku?

Na początek warto zapoznać się z topowymi produktami, po które chętnie sięgają rodzice i

dzieci. Do wiodących producentów tego rodzaju gadżetów należą przede wszystkim:

● TCL (np. model Family Watch MT40X)

● Garett Kids

● Forever Kids Watch

Zegarki te różnią się od siebie poszczególnymi parametrami i funkcjami. Wybór konkretnego

modelu uzależniony jest zarówno od indywidualnych preferencji i potrzeb, jak też od budżetu

opiekuna.

Niemniej smartwatch dla dzieci nie jest szczególnie drogim sprzętem. Warto nieco do niego

dołożyć, by cieszyć się trwałością i przydatnymi funkcjami. Dla przykładu: w tańszych

modelach (około 100 zł) bardzo często nie ma opcji dzwonienia (wyjątkiem jest stosunkowo

tani smartwatch Forever Kids Watch Call Me 2 KW-60).

Zegarek-telefon należy więc wybrać rozważnie; tak, by nie zabrakło w nim niezbędnych

funkcji. Ponadto powinien to być trwały i wodoszczelny smartwatch – najlepsze smartwatche

wodoodporne mają klasę wodoszczelności IP67 lub IP68.



Parametry – na co zwrócić uwagę, by kupić

najlepszy smartwatch dla dziecka?

Jeśli sami jesteśmy posiadaczami elektronicznego zegarka, to mniej więcej rozumiemy, jak

działa smartwatch i na co zwrócić uwagę, dokonując wyboru.

Jeśli chodzi o smartwatche dla dzieci, to szczególnie ważny jest wbudowany moduł GPS

(nadajnik GPS). Nietrudno się domyślić, że pozwala on zlokalizować dziecko.

Większość zegarków umożliwia również wyznaczenie bezpiecznego terenu, po którym

dziecko może się poruszać. Po opuszczeniu strefy rodzic otrzymuje alert.

Istotnym parametrem jest także pojemność baterii, a więc długość pracy na jednym

ładowaniu. Oczywiście ten czas powinien być jak najdłuższy i naprawdę warto zwrócić na ten

parametr uwagę. Dziecko może zapomnieć naładować gadżet, jeśli trzeba będzie robić to zbyt

często, a rozładowany do niczego mu się nie przyda.

Niemniej trzeba zdawać sobie sprawę, że inteligentne zegarki to dość zaawansowane

urządzenia, do tego wyposażone w precyzyjny moduł GPS. Najczęściej wytrzymują na jednym

ładowaniu około kilkunastu do kilkudziesięciu godzin, ale niektóre modele osiągają

imponujący wynik kilku dni. Aby dziecięcy smartwatch nie rozładował się zbyt szybko,

konieczna jest bateria o pojemności przynajmniej 300 mAh.

Czytelny wyświetlacz dotykowy pomoże dziecku opanować obsługę smartwatcha oraz szybko

odebrać czy wykonać połączenie. W tym miejscu warto ponownie wspomnieć o przydatnej

funkcji wykonywania połączeń (zegarek wyposażony w kartę SIM z powodzeniem zastępuje

telefon). Zarówno dziecko, jak i opiekun, czują się pewniej i bezpieczniej, gdy istnieje

możliwość bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Czy dodatkowe funkcje zegarka naprawdę są

potrzebne?

Podstawowymi i najważniejszymi funkcjami są przede wszystkim: wbudowany lokalizator

GPS, a także funkcja dzwonienia i wysyłania sygnału SOS (oby nigdy nie okazała się

przydatna!). Ponadto, jak każdy inny smartwatch, również model dziecięcy będzie

wyposażony w krokomierz, funkcję pomiaru tętna czy też monitorowania snu.

Powszechnie wiadomo jednak, że dzieciaki to mali gadżeciarze i uwielbiają nietuzinkowe

funkcje. Czy naprawdę warto inwestować w zegarek naszpikowany takimi funkcjami, jak

wbudowany aparat fotograficzny, gry edukacyjne, możliwość włączenia podsłuchu czy nawet

system wynagradzania za wykonywanie codziennych obowiązków? To już decyzja, którą

każdy rodzic musi podjąć samodzielnie.

Możliwość pogrania w gry edukacyjne czy zabawa aparatem fotograficznym mogą się przydać

na przykład wtedy, gdy dziecko musi po szkole czekać chwilę na autobus. Niektórzy rodzice

korzystają zaś z możliwości włączenia podsłuchu, by skontrolować, w jakim środowisku



znajduje się dziecko i z kim rozmawia. Pamiętajmy jednak, że tego typu funkcje są

dodatkowym obciążeniem dla baterii.

Dlaczego twoje dziecko powinno mieć smartwatcha? Największe

zalety zegarka

Wszyscy wiemy, jak ciężko odciągnąć dzieci od wszechobecnej elektroniki i zachęcić je do

aktywności fizycznej. Smartwatch ci w tym pomoże. Nie będziesz zastanawiać się, czy dziecko

przypadkiem nie korzysta z niepowołanych aplikacji czy gier. Młody człowiek nie będzie miał

pod ręką telefonu, a jedynie funkcjonalne urządzenie służące do lokalizacji i komunikowania

się z rodzicem (ale również z kolegami!).

Inteligentny zegarek to naprawdę przydatne urządzenie, które zapewni dziecku

bezpieczeństwo i pozwoli na stopniową naukę samodzielności. Przyjazny design i szeroka

gama kolorystyczna zachęcają dzieci do noszenia zegarka. Za pomocą regulowanego paska

dopasujesz zegarek do nadgarstka. Dzięki temu dziecko nie zgubi urządzenia, natomiast

rodzic zyska pewność, że w każdej chwili może się z nim skontaktować.

Funkcjonalny smartwatch ułatwi codzienne funkcjonowanie, gdy trzeba często się

przemieszczać – do i ze szkoły, na zajęcia dodatkowe, do dziadków. Świetnie sprawdzi się

również wtedy, gdy nadejdą ciepłe dni i dziecko będzie często przebywać na placu zabaw czy

u kolegów.


