ÖNEMLİ 1: Saatte kullanılmak üzere operatörünüzden
internet, SMS ve dakika kullanım hakkı olan bir Nano
SIM kart almalısınız.
ÖNEMLİ 2: Nano SIM kart, PIN kodu bir telefon yardımıyla
kaldırıldıktan sonra Wiky 4 Plus’a yerleştirilmelidir.
Ayrıca, Wiky 4 Plus’ın daha verimli çalışması için hattı aldığınız
operatörle iletişime geçip tüm reklam ve bilgi servisi
mesajlarını, gizli çağrıdan gelen aramaları ve tanımlı ise
Güvenli Çocuk Paketini kapattırmanız gerekmektedir.
ÖNEMLİ 3: Saatinizi bilgisayardan, tabletten veya taşınabilir
şarj aletinden şarj ediniz. Lütfen Wiky 4 Plus’ı prizden direkt
şarj etmeyiniz.
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Wiky 4 Plus Kutu İçeriği
Aşağıdaki ürünlerin kutu içeriğinde olduğunu lütfen kontrol ediniz.
Wiky Watch 4 Plus Akıllı Çocuk Saati
USB şarj kablosu
SIM kart açma aparatı
Kullanım Klavuzu & Garanti Belgesi
Ekran Koruyucu
Not: Eksik olan bir ürün varsa lütfen satıcınız ile irtibata geçiniz.
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Wiky Watch Ürün Özellikleri

Kamera

Hoparlör

Koldan Çıktı Sensörü

Mikrofon

Açma / Kapama Butonu

Şarj Portu

Dokunmatik Ekran

S.O.S ve Geri Butonu

SIM Kart Kızağı
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Wiky Watch Tanıtımı

Saati açmak / kapatmak için 3 saniye basılı tutunuz.
Ekranı açmak / kapatmak için 1 kere basınız.
S.O.S düğmesi’ni etkinleştirmek için 3 saniye
basılı tutunuz.
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SIM Kart Modeli ve Kullanımı
1

SIM Kart Nano ( en küçük boy ) olup saate takmadan önce SIM kartın PIN kodunu kaldırınız.

2

Wiky 4 Plus kapalı iken sol tarafındaki SIM kart kızağını açma aparatı ile sola doğu açınız.

3

SIM kart kızağındaki demir bölmeye SIM kartı çip tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştiriniz.

4

SIM kart kızağını hafifçe iterek kapatınız ve saatin açma tuşuna 3 saniye basılı tutup
Wiky 4 Plus saatinizi açınız.
Not: SIM kartınızın SIM kızağına tam yerleştiğinden emin olunuz.
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Uygulama Yükleme
1

Aşağıdaki QR Kodları taratıp telefonunuza uygun olan uygulamayı yükleyiniz.

2

Uygulamayı açtığınızda sizden istenilen izinleri onaylayınız. Eğer bu izinleri vermezseniz
Wiky 4 Plus ile bağlantıda sorunlar yaşayabilirsiniz.
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Cihaz Ekleme
1

Kayıt İşlemi için uygulamayı açtığınızda ana ekrandaki kayıt ol
butonuna basınız, “Takma Ad” alanına istediğiniz bir
isim yazınız.

2

Mail adresinizi giriniz.
Not: Onay kodu mail adresinize gelecektir.

3

Telefon numaranızı başında sıfır olacak şekilde giriniz.

1
2
3
4

4

5

“Kodu al” butonuna basınız ve mail adresinize gelecek
olan onay kodunu giriniz. Onay kodunu yanlış girerseniz,
aynı işlemi bir kez daha tekrar ediniz.
Beşinci ve altıncı alanlara kendi belirlediğiniz bir parola
giriniz. Kayıt ol butonuna basmadan önce gizlilik
anlaşması kutucuğunu işaretlemelisiniz.
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5
6

Cihaz Ekleme
Yönetici olmak için Wiky 4 Plus'ı
açınız ve SIM kart bulma ekranı
açıldıktan sonra başla butonunu
seçiniz.
Not: Cihaz uzun bir müddet
Şebeke Aranıyor yazısında
kalırsa internet kullanım hakkını
kontrol ediniz ve sayfa 2 deki
uyarıları dikkate alınız.
Wiky 4 Plus uygulumanızdaki
+ Cihaz ekle butonunu seçerek
Barkodu tara ile Wiky 4 Plus
ekranındaki QR kodu taratınız
ve açılan bilgi ekranına
çocuğunuzun saat bilgilerini
giriniz.
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Cihaz Ekleme
1

Resim alanındaki + işaretini seçerek çocuğunuzun resmini ekleyebilirsiniz.

2

Wiky 4 Plus Saatte takılı olan SIM Kartın numarasını giriniz.

3

Çocuğunuzun adını yazınız.

4

Çocuğunuzun doğum tarihini giriniz.

1

5

Çocuğunuzun cinsiyetini giriniz.

2

6

Çocuğunuzun boy ölçüsünü giriniz.

3

7

Çocuğunuzun kilosunu giriniz.

4

8

Çocuğunuz kaçıncı sınıfa gidiyorsa seçiniz.
Okula gitmiyorsa diğer seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

5
6
7
8
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Uygulama İçeriği - Anasayfa
Fotoğraf Alanı
“Çocuğuna Güvenle Bağlar”

Ekranın üst kısmında bulunan fotoğraflar varsayılan
olarak uygulamayı yüklediğinizde gözükmektedir.
Wiky 4 Plus’tan çekilen fotoğraflar ancak çocuğunuz
tarafından yüklenebilir. Bu fotoğraflar yüklendikçe
bu alanda gözükmeye başlar.
Bu alan son çekilen 4 adet fotoğrafı göstermektedir.
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Uygulama İçeriği - Anasayfa
Anasayfa Menüsü
“Çocuğuna Güvenle Bağlar”

1

Arama Butonu: Buraya basarak Wiky 4 Plus’a arama
gerçekleştirebilirsiniz.

2

Adım Sayar: Bu menüde gün içerisinde atılan adımlar,
kat edilen mesafe ve harcanan kalori görüntülenir.

3

Geçmiş Rota: Wiky 4 Plus’ın geçmiş rotası bu bölümden
takip edilmektedir.

4

Görüntülü Arama: Görüntülü arama yapmanıza olanak
tanır. Görüntülü aramalar ebeveyn denetiminde olması
için 3 dakika ile sınırlandırılmıştır.

12

1

2

3

4

Uygulama İçeriği - Anasayfa
Mini Harita Alanı
“Çocuğuna Güvenle Bağlar”

Bu bölümden saatin sisteme gönderdiği son konumu
görüntüleyebilirsiniz. Haritaya bastığınız takdirde tam
ekran harita açılır.
Konum Yenileme: Konum yenileme ikonuna bastığınız
takdirde Wiky 4 Plus telefon uygulaması, saatin konumunu
yeniden hesaplaması için istek gönderir. Bu işlem
2 dakika kadar sürebilir. Zaman aşımına uğrayan konum
yenileme talepleri için bir süre sonra tekrar deneyiniz.
Not: Haritada konum ikonunun etrafını saran mavi
çember olası konum sapmalarını göstermektedir.
Genelde çemberin merkezi dikkate alınır.
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Uygulama İçeriği - Sesli Mesajlaşma
Sesli Mesajlaşma (Sohbet)

“Çocuğuna Güvenle Bağlar”

Bu bölümden Wiky 4 Plus’a sesli mesaj gönderebilirsiniz.
Bunun için mikrofon tuşuna konuşurken basılı tutmanız,
konuşmanız bittiğinde bırakmanız gereklidir.
Sol tarafta bulunan klavye ikonuna bastığınızda yazılı
mesaj gönderebilirsiniz. Dilediğiniz takdirde mesaj içeriğini
sağ tarafta bulunan emojilerle renklendirebilirsiniz.
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Güvenli Alanlar
Bu özellik sayesinde çocuğunuzun
ayrılmasını istemediğiniz bölgeleri
belirleyebilirsiniz.
5 adet güvenlik alanı belirleyerek
bu alanların içine girildiğinde
veya dışına çıkıldığında bilidirim
alabilirsiniz.
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Aile
Bu bölümden Wiky 4 Plus alt
hesap türlerini belirleyebilirsiniz.

Mert
mert

Takipçi ve Kişi olmak üzere 2
hesap türü bulunmaktadır.
Sağ üst taraftaki artı (+)
tuşuna basarak hesapları
ekleyebilirsiniz.
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Hesap Yetkileri
Takipçi Hesabı: Bir takipçinin uygulamayı indirerek oturum
açmış olması gereklidir. Takipçi ancak yönetici onun e-posta
adresini girip eklediği zaman Wiky 4 Plus’ı görüntüleyebilir.
Takipçiler saati izleyebilirler fakat saat ayarlarını değiştirme
hakkına sahip olamazlar.
Kişi Hesabı: Bu hesap türü Wiky 4 Plus mobil telefon
uygulaması hesabına sahip değildir. Bu hesap türü ile eklenen
kişilerin sadece Wiky 4 Plus’a çağrı yapma izinleri vardır.
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Geçmiş Rota
Wiky 4 Plus’ın geçmiş rotası bu bölümden takip edilmektedir.

18

Uygulama İçeriği - Ayarlar
Arkadaşlar
Wiky 4 Plus saatleri yan yana geldiğinde birbirleriyle eşleşebilirler.
Çocuğunuzun Wiky 4 Plus’a sahip diğer arkadaşları ile yaptığı
eşleştirme sonucunda bu alanda bir liste oluşmaktadır.
Bu arkadaşları Wiky 4 Plus telefon rehberine kaydedebilirsiniz.
Böylece çocuğunuz arkadaşlarıyla görüntülü görüşme yapabilir.
Ayrıca sesli mesaj ve emoji karakterler de yollayabilir.
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Alarm
Wiky 4 Plus’a en fazla 5 adet alarm ekleyebilirsiniz.
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Sınıf Modu
Sınıf modu sayesinde Wiky 4 Plus, ders esnasında
çağrılara ve sesli uyarılara kapanır. Bu sayede konsantrasyon
kaybı önlenir. Bu alana 20 adet teneffüs zamanı ekleyebilirsiniz.
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Takip Aralığı
Takip aralığı, saatin belirlenen zaman aralıklarında son
konumu yüklediği periyodik ve sürekli işleme denmektedir.
Bu sayede Wiky 4 Plus belirlediğiniz dakika aralıklarına göre
konumu haritaya yükler ve bir geçmiş rota oluşturur.
Takip moduna tıklayınız ve dilediğiniz bir modu seçiniz.
Not: Düşük takip modları bataryanın hızlı bitmesine neden
olabilir. Yapılan değişiklikleri geri almayı unutmayınız.
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Wi-Fi
Wiky 4 Plus bulunduğu bölgedeki Wi-Fi destekleyen internet
modemlerine bağlanabilir.
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Wi-Fi
Artı (+) tuşuna basarak bağlanmasını istediğiniz internet
modeminin ismini ve parolasını giriniz.
Bu işlem sonucunda iç ortam W-Fi bağlantısının kullanılması
durumunda konum doğruluğu artabilir.
Ayrıca Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk saatinin ayarlar bölümünden
veri bağlantısı tiki kaldırıldığı takdirde saat internet kullanımını
modem üzerinden yapar.
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Kapatma Kilidi
Bu kilidi sağa kaydırıp
açmanız halinde, SIM kart
takılıyken Wiky 4 Plus
kapatılamaz.

25

Uygulama İçeriği - Ayarlar
Gizli Arama Engelleme
Bu özelliği aktifleştirmeniz halinde,
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ne
çağrı yapmaya çalışan yabancı
numaralar otomatik olarak
engellenecektir.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati,
“gizli numaralardan” gelen çağrıları
varsayılan ayarları reddetmektedir.
Buna ilave olarak gizli numaralardan
gelen çağrıları engellemek için
GSM operatörünüzü arayarak
kapatmanız tavsiye edilir.
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati mobil uygulamasında “Ayarlar” menüsü içinde bulunan
“Gizli Arama Engellem ” seçeneği kapalı hâle getirildiği takdirde Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati
“yabancı numaraların” çağrılarını kabul etmiş olur. Yani bu ayarı kapatmanız halinde
“yabancı numaralar” Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ni arayabilir.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ne yabancı numaralardan yapılan aramalar ve o aramalarda
görüşülen şahıslar ile ürünü kullanılan şahıslar arasında ortaya çıkabilecek hiçbir hususu
IMF Elektronik Ltd. Şti. üstlenmez.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ne bilinmeyen numaralardan gelen çağrıların ürünü kullanan
şahıslara verebileceği hiçbir psikolojik zararı IMF Elektronik Ltd. Şti. üstlenmez.
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Görüntülü Arama Engelleme
Bu özelliği aktifleştirdiğinizde
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’nden
mobil telefonlara görüntülü arama
gerçekleştirilemez.
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Gelişmiş
Gelişmiş özelliği ile Wiky 4 Plus Akıllı
Çocuk Saatini sessiz moda alabilir
veya titreşim modunu açabilirsiniz.
Saatinizi kapatmak istediğinizde
uygulama üzerinden kapatabilirsiniz
ya da yeniden başlatabilirsiniz.

Koldan Çıktı
Uyarısı
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Uygulama İçeriği - Ayarlar
Koldan Çıktı Uyarısı
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati
koldan çıkarıldığı zaman uygulamaya
uyarı gelmektedir.
Bu uyarıyı almak isterseniz alarmı açarak sağlayabilirsiniz.
Koldan çıktı uyarısını kapattığınız takdirde saatten
uygulamaya uyarı gelmemektedir.

Koldan Çıktı
Uyarısı
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Kullanım Koşulları ve Uyarılar
Güvenlik
Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı öneririz.
Hatalı kullanımdan ya da burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek
hasarlarda, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanım
Trafik güvenliği çalışmaları, araç kullanırken cihazın kullanılmasının gerçek anlamda risk teşkil
ettiğini gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda sürücülerin araç park halinde değilken cihazı
kullanmamaları gerekmektedir.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati açıkken, ABS kilitlenme karşıtı frenler veya hava yastıkları gibi
aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar.
Hiçbir sorun yaşanmayacağından emin olmak için:
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saatini kontrol panelinin üzerine veya hava yastıklarının bulunduğu
bölgelerin yakınına koymayınız. Kontrol panelinin, RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde
korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine
başvurunuz.
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Kullanım Koşulları ve Uyarılar
Kullanım Koşulları ve Uyarılar
Performansını optimize etmek için bazen Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni kapatmanız önerilir.
Uçağa binmeden önce Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni kapatınız.
Özellikle cihaz kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeyken
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni kapatınız. Bugün düzenli olarak kullanılan diğer birçok ekipmanda
olduğu gibi, mobil cihazlar radyo frekansı kullanan diğer elektrikli veya elektronik cihazlarla ya da
ekipmanlarla etkileşime girebilir.
Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni kapatınız. Bir yakıt
deposu, benzin istasyonu ya da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan
ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyunuz.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati açıldığında, kalp pili, işitme cihazı veya insülin pompası gibi
tüm tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.
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Kullanım Koşulları ve Uyarılar
Kullanım Koşulları ve Uyarılar
Gözetim altında değilken, çocukların Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'nin aksesuarlarıyla
oynamalarına izin vermeyiniz.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati tek parçadır ve pili çıkarılamaz. Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni
parçalarına ayırmaya çalışmayınız. Cihazınızı parçalarına ayırırsanız garantisi geçersiz olur.
Ayrıca cihazınızı parçalarına ayırmak pile zarar verebilir ve alerjik reaksiyon oluşturabilecek
maddelerin sızmasına neden olabilir.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'nize daima özen gösteriniz ve cihazı temiz ve tozsuz bir yerde
muhafaza ediniz.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'ni elverişsiz hava veya çevresel koşullara
(nem, rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz kalmasına izin vermeyiniz.
Üreticinin telefonun kullanılmasını önerdiği sıcaklık aralığı -10°C ile +50°C'dir.
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Kullanım Koşulları ve Uyarılar
Kullanım Koşulları ve Uyarılar
55°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, cihaz ekranının okunabilirliği etkilenebilir bu geçici bir durumdur ve herhangi bir ciddi durum arz etmez.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'nizin içini açmayınız, parçalarına ayırmayın veya kendi başınıza
onarmaya çalışmayınız.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati'nizi düşürmeyiniz, atmayınız veya bükmeyiniz.
Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için Wiky 4 Plus
Akıllı Çocuk Saati'ni kullanmayınız.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ni boyamayınız.
Sadece IMF Elektronik Ltd. Şti. ve yan kuruluşları tarafından önerilen ve cihazınızın modeliyle
uyumlu pil, şarj cihazı ve aksesuarları kullanınız, IMF Elektronik Ltd. Şti. ve yan kuruluşları
diğer şarj cihazları ve pillerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlarda sorumluluk
kabul etmemektedir.
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Kullanım Koşulları ve Uyarılar
Tüm uyarılara dikkat ediniz!
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’nin içini açmaya ya da parçalarına ayırmaya çalışmayınız.
Uygunsuz kullanım durumunda, cihaz ve pil hasar görebilir, insan bedeni ve çevre için
tehlikeli olabilir.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ni aşındırıcı temizlik ürünleriyle temizlemeyiniz.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ni bulaşık ve çamaşır makinelerine veya kurutucuya koymayınız.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ni, mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların
üstüne veya içine koymayınız.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ni aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
Önerilen sıcaklık ayarı -10°C ila 50°C arasındadır.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ni ateşe yakın yerlere koymayınız.
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Kullanım Koşulları ve Uyarılar
Tüm uyarılara dikkat ediniz!
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ni ateşe atmayınız. Bu, cihazın patlamasına neden olabilir.
Paslanmayı önlemek için USB konektörünün suyla temasından kaçınınız.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ni ezmeyiniz, düşürmeyin veya delmeyiniz.
Çocukların Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ni ile oynamasına asla izin vermeyiniz.
Küçük parçalar çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilir.
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ni sık kullandığınız kolunuza takmanız önerilmez.
Uyarı - Boğulma Tehlikesi – Küçük Parçalar: 3 yaşından küçük çocukların kullanımına
uygun değildir.
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Kullanım Koşulları ve Uyarılar
IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı
Cihazınız kontrollü bir ortamda test edilmiş ve belirli durumlarda suya ve toza karşı dayanıklı
olduğu onaylanmıştır (Uluslararası standart iEC 60529 tarafından açıklandığı üzere IP67
sınıflandırması gerekliliklerini karşılar).
Cihazınız günlük yaşantıdaki kısa süreli sıvı temaslarına dayanıklıdır (terleme, yağmur yağması vb.).
Ancak, cihazınızı çok fazla suya maruz bırakmamanız tavsiye edilir.Cihazınızı egzersiz
yaparken (terlemeye maruz kalabilir), yağmur yağarken ve ellerinizi tatlı suyla yıkarken
takabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak, cihazınızı çok fazla su sıçramasına maruz bırakmanız
önerilmez.
Cihazınızı kullanırken şunları göz önünde bulundurunuz:
Cihaz tatlı suya maruz kalırsa temiz, yumuşak bir bezle iyice kurulayınız. Cihaz tuzlu su, sıvı kimyasallar, sirke, alkol, sıvı deterjan gibi su dışında herhangi bir sıvıya maruz kalırsa cihazı derhal
temiz, yumuşak bir bezle iyice kurulayınız ve en kısa sürede Teknik Servisi arayınız ve bilgilendiriniz.
Cihazınızı şarj etmeden önce kurulayınız.
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Kullanım Koşulları ve Uyarılar
IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı
Cihazı suya batırmayınız.
Cihazı musluktan akan su, okyanus dalgaları veya şelale gibi basınçlı veya yüksek hızlı suya maruz bırakmayınız.
Cihazınızı sauna veya buhar odasında takmayınız.
Cihazınız toza ve suya dayanıklı olsa da, aşırı tozlu, kumlu ve çamurlu ortamlara veya aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklarda nemli ortamlara maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.
Cihazınızın yanlış veya kötüye kullanımından kaynaklanan (IP sınıfı sınırlamalarının aşılmış olduğu ortamlarda kullanım da dahil olmak üzere) hasar ve kusurlar garanti kapsamında değildir.
İki haneli IP sınıfındaki ilk hane toz gibi katı maddelere karşı koruma düzeyini gösterir. İkinci hane
cihazın suya ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Bunlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
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Toz Gibi Katı Maddelere Dayanıklılık
0: Özel bir koruma yok
1: Çapı 50 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
2: Çapı 12 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
3: Çapı 2,5 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
4: Çapı 1 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
5: Toza karşı korumalı, sınırlı toz girişi (zarar verecek ölçüde giremez)
6: Toza karşı tam korumalı
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Kullanım Koşulları ve Uyarılar
Suya Dayanıklılık
0: Özel bir koruma yok
1: Damlayan suya karşı korumalı
2: Cihaz 15 dereceye kadar eğilmişken damlayan suya karşı korumalı
3: Püsküren suya karşı korumalı
4: Sıçrayan suya karşı korumalı
5: Her yönden püsküren düşük basınçlı su jetine karşı korumalı
6: Geçici su taşmasına karşı korumalı
7: 30 dakika boyunca 1 metre derinliğe kadar suya batırılmaya karşı korumalı
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Kullanım Koşulları ve Uyarılar
Alerjenler
IMF Elektronik Ltd. Şti. ürünlerinde bilinen alerjenleri kullanmaktan uzak durur. Zaman zaman, cihazın üretimi sırasında cihaza veya cihaz parçalarına bazı kişilerin rahatsızlığına sebep olabilecek
eser miktarda alerjen ilave edilebilir. Bu yaklaşım çoğu ürün tipi için yaygındır. Cildiniz ile uzun süre temasta bulunacak ürünleri izlemeniz, cildinizde tahriş gözlemlerseniz onları çıkarmanız önerilir.

Gizlilik
Lütfen cihazınızla fotoğraf çekerken ve ses kaydı yaparken, ülkenizde yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uymak zorunda olduğunuzu unutmayınız. Bu tür kanun ve düzenlemelere bağlı olarak,
diğer kişilerin veya bu kişilerin kişisel özelliklerinin fotoğrafının çekilmesi ve/veya seslerinin kaydedilmesi, çoğaltılması veya dağıtılması, kişisel gizliliğin ihlali anlamına gelebileceği için kesinlikle
yasaklanmış olabilir. Özel veya gizli konuşmaları kaydetmek veya başkalarının fotoğrafını çekmek
için önceden izin alındığından (gerekli olması halinde) emin olmak yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır. Cihazın yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlardan cihaz üreticisi, satıcısı
veya tedarikçisi sorumlu değildir.
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Veri Gizliliği
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’ni kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin ana cihazla (akıllı telefon)
paylaşılabileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Kişisel bilgilerinizi koruma, yetkisiz bir
cihazla veya sizin cihazlarınıza bağlı üçüncü taraf cihazlarla paylaşmama sorumluluğu
size aittir. Geri dönüşüm yapmadan, iade etmeden veya cihazınızı başkasına hediye ederken
tüm kişisel bilgilerinizi kaldırınız veya siliniz. Uygulamalarınızı ve güncellemelerinizi dikkatli
seçiniz ve sadece güvenilir kaynaklardan kurulum yapın. Bazı uygulamalar cihazınızın
performansını etkileyebilir ve/veya hesap ayrıntıları, çağrı verileri, konum ayrıntıları ve ağ
kaynakları dahil özel bilgilere erişimi olabilir.
IMF Elektronik Ltd. Şti. ile paylaşılan herhangi bir verinin yürürlükteki veri koruma yasasına
uygun olarak saklanmakta olduğuna dikkat edin. Bu amaçla, IMF Elektronik Ltd. Şti. tüm
kişisel bilgileri korumak için, örneğin, yetkisiz veya kanuna aykırı işlem ve bu gibi bilgilerin
kazara kaybı veya imhasına karşı uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygular ve sürdürür,
keza bu önlemler aşağıdakilere uygun olan güvenlik seviyesi sağlar:
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Kullanım Koşulları ve Uyarılar
Veri Gizliliği
- Mevcut teknik olasılıklar
- Önlemlerin uygulanmasından doğan masraflar
- Kişisel verilerin işlenmesiyle bağlantılı riskler
- İşlenen kişisel verilerin hassasiyeti
- Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati sadece yetişkinler ve en az 8 yaşındaki
çocuklar tarafından şarj edilebilir.
Kullanıcı hesabınızda oturum açıp kullanıcı profilinizi ziyaret ederek veya info@imfexim.com
adresinden bizimle doğrudan iletişime geçerek kişisel bilgilerinize dilediğiniz zaman erişebilir, inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel verilerinizi düzenlememizi veya silmemizi isterseniz
isteğinizi yerine getirmeden önce bize kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz.
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Pil
Hava taşımacılığı yönetmelikleri uyarınca, cihazınızın pili tam olarak şarj edilmemiştir. Lütfen
başlangıçta en az 2 saat şarj ediniz.
Lütfen Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’nizin tek parça olduğunu, pilin çıkarılabilir olamadığını
göz önünde bulundurunuz. Aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.
- Arka kapağı açmaya çalışmayınız.
- Pili çıkarmaya, değiştirmeye veya açmaya çalışmayınız.
- Cihazınızın arka kapağını delmeyiniz.
- Cihazınızı yakmayınız, evsel atıkla birlikte atmayınız veya 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda
muhafaza etmeyiniz.
Tek parça bir cihaz olarak cihaz ve pil, geçerli yerel çevre düzenlemeleriyle uyumlu şekilde imha
edilmelidir.
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Pil
Cihaz, pil ve aksesuarların üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir:
- Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık tasfiye merkezleri
- Satış noktalarında bulunan toplama kutuları.
Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye
yayılması önlenecektir.
Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan
ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak
üzere toplama noktalarına götürülmelidir.
DİKKAT: BU CİHAZDA PİL DEĞİŞİMİ SADECE TEKNİK SERVİS TARAFINDAN YAPILABİLMEKTEDİR.
HİÇBİR ŞEKİLDE PİLİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAYINIZ. YANLIŞ BİR İŞLEM YAPILMASI VEYA
YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEGİŞTİRİLMESİ HALİNDE PATLAMA RİSKİ VARDIR. PİL DEĞİŞİMİ İÇİN
MUTLAKA TEKNİK SERVİSE BAŞVURUNUZ. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN
OLARAK ELDEN ÇIKARINIZ.
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Şarj Cihazı
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati teknik sorunları önlemek için USB kablosuyla 5V, 1A değerlerinde
şarj etmeyi önerir.
Pil: Lityum 620mAh
Elektrikle çalışan şarj cihazlarının çalışma sıcaklığı aralığı: 0°C ila 45°C. Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk
Saati için tasarlanan şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımı ile
ilgili güvenlik standardına uygundur. 2009/125/ EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de
uyumludurlar. Yürürlükteki farklı elektrikli teknik özelliklere bağlı olarak, bir ülkede/bölgede satın
aldığınız şarj cihazı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir.
Şarj cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.
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Radyo Dalgaları
Bu akıllı çocuk saati radyo dalgalarına maruz kalma konusunda kanunlar tarafından belirlenen
şartlara uygundur.
Cihazınız bir radyo alıcısı ve vericisidir. Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati uluslararası
yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz
kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim
organizasyonu olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna
bakılmaksızın, herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir.
Tabletler için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da
"SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. SAR limiti mobil cihazlar için 2 W/kg'dır.
SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, telefonların tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki en yüksek değerleri aşağıdaki gibidir:
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Raporlanan En Yüksek
SAR (W/Kg) - 10g

SAR Sonuç Raporu

Frekans Bandı
GSM 900
GSM 1800
WCDMA Band I
WCDMA Band VIII
LTE Band 1
LTE Band 3
LTE Band 7
LTE Band 8
LTE Band 20
LTE Band 38
SAR Test Limit

Yüze / Kafa SAR (W/kg)
0.250
0.107
0.600
0.108
0.427
0.172
0.730
0.179
0.192
0.247
2.0 W/Kg
GEÇTİ / İZİN VERİLDİ

Bilek SAR: (W/kg)
0.802
0.490
1.484
0.326
1.457
0.464
1.483
0.371
0.619
0.767
4.0 W/Kg

Kullanım esnasında, bu ürünün gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır.
Ürünün güç çıkışı ne kadar düşükse, SAR değeri de o kadar düşük olur.
Vücut SAR testi 0 mm'lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir.
Daha fazla bilgi için www.wikywatch.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek
bilgileri şu sitede bulabilirsiniz. http://www.who.int/peh-emf
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Radyo Dalgaları
Genel Bilgiler
• İnternet adresi: www.wikywatch.com.tr
• Yardım hattı: Yukarıda yazılı olan web sitesinden ya da 0(216) 348 93 93 numaradan bize
ulaşabilirsiniz.
• Üretici: Lisanslı olarak kullanılır.
• Adres: Unit 3102, Zhongjing A, Poly-Plaza Clover, No. 406 #2, Huasui Road, Zhujiang
New Town, Tianhe Disctrict, Guangzhou China
İnternet sitemizde, SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüzde pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.
Ayrıca herhangi bir sorunuz olursa bize e-posta yoluyla da başvurabilirsiniz.
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Feragatname
IMF Elektronik Ltd. Şti. bu tür zararların olasılığı hakkında önceden bilgilendirilmiş olsa dahi
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çalışma veya iletimdeki hatalar, ihmaller, kesintiler, kusurlar
gecikmeler, bilgisayar virüsü, bağlantı hatası, ağ ücretleri, uygulama içi satın almalar ve diğer
tüm doğrudan, dolaylı, özel, arızi, örnek veya sonuç niteliğindeki zararlar dahil yazılımın veya
herhangi bir üçüncü şahıs uygulamanın kullanılabilmesi veya kullanılamamasından kaynaklanan
veya onunla ilgili herhangi bir türde herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
Bazı hukuki düzenlemeler arızi veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya kısıtlanmasına izin
vermez, bu nedenle yukarıdaki kısıtlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir.
Yukarıdakilere bakılmaksızın IMF Elektronik Ltd. Şti.nin tüm kayıplar, zararlar, hukuki sebepler için,
sözleşmeye dayalı olarak, haksız fiilde bulunmak veya bu cihazda üçüncü taraf yazılım
ya da uygulamalarının yahut son kullanıcı lisans anlaşmasının herhangi bir başka hükmünü
kullanımınızdan kaynaklı ancak bununla sınırlı olmayan toplam sorumluluğu, bu cihaza dahil olan
bu tür üçüncü taraf uygulama veya WİKY 4 uygulaması için alıcının ödediği miktarı aşmayacaktır.
Herhangi bir telafi, asıl amacında başarısız olsa bile, yukarıdaki sınırlamalar, istisnalar ve
sorumluluk retleri, geçerli yasanın izin verdiği en geniş kapsamda uygulanacaktır.
Cihazınızın yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak, kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati’nin işleyişi arasında bazı farklılıklar olabilir.
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Geri Dönüşüm
Lütfen, ürünü veya elektrikli aksesuarlarını (şarj cihazı, kulaklık veya piller gibi) evsel atıklarla birlikte atmayınız. Uyarı: Pilleri mobil cihazınızdan ayrı olarak veya cihazla birlikte ateşe atmayınız
patlamaya sebep olabilir.
Bu öğeler, yerel veya bölgesel kurumlarınız tarafından işletilen ulusal toplama ve geri dönüşüm programları doğrultusunda imha edilmelidir.
Kullanmak istemediğiniz, imha edilmesi gereken İMF Elektronik ürünlerini, İMF Elektronik Servis
Merkezine iade edebilirsiniz. Paketleme ve ürün kılavuzları yalnızca ulusal toplama ve geri
dönüşüm şartlarına uygun olarak imha edilmelidir.
Daha fazla ayrıntı için IMF Elektronik Ltd. Şti. ile irtibata geçiniz.
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Garanti Şartları
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketici bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın
onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması ve tamir için gereken azami sürenin aşılmaması gerekir.
- Tamirin mümkün olmadığı; yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında iade veya imkân
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varsa malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur.
6) Malın tamir süresi 21 iş gününü geçemez. Bu süre; garanti süresi içerisindeyken mala ilişkin
arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde
giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere
sahip başka bir malı tüketicinin kullanıma tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde
arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasıyla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
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Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
1) Sıvı ile teması halinde garanti kapsamı dışına çıkar.
2) Kullanıcı hatası sonucunda oluşan fiziksel hasarlar ve arızalar (düşürme, çarpma, manyetik bir
alana maruz bırakılma ve saat kayışı ile ilgili aşınmalar) garanti kapsamı dışındadır.
3) Prizden şarj edilmesi durumunda garanti kapsamı dışına çıkar.
4) Pil dolum sayısı 400’dür.
5) Yetkili servis dışında müdahale edilmesi durumunda saat garanti kapsamı dışına çıkar.
Not: Garanti kapsamı dışında kalan durumlarda teknik servise kargo gönderim bedeli alıcıya aittir.
Boş sarj ile bekletilen bataryalar belli bir zaman sonra özelliğini yitirmektedir.
Saat kullanılmadığı süreçte de belli aralıklarla şarj edilmelidir.
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Dikkat Edilmesi Gerekenler
1) Wiky 4 Plus’ı (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) lütfen ateşten, yüksek sıcaklıktan ve yüksek ısıdan
uzak tutunuz.
2) Wiky 4 Plus (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) ve yanında sunulmuş olan aparatlar / gereçler
(saat, şarj kablosu, SIM kart açma aparatı) kesinlikle ağza alınmamalı, çiğnenmemeli ve
yenilmemelidir. Bununla ilgili yaşanabilecek tüm sağlık problemlerini kullanıcılar kabul eder
ve bu durum / durumlar ile ilgili IMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.
3) Wiky 4 Plus’ın (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) gücü tamamen bittiğinde saat kapanır ve
konum bilgisini telefondaki uygulamaya göndermez. Saatin bataryasının dolu olmasına
dikkat ediniz.
4) Wiky 4 Plus (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) IMF Elektronik yetkilileri dışında parçalarına
kesinlikle ayrılmamalıdır. Aksi halde“Akıllı Çocuk Telefonu / Saati” ürününde oluşabilecek
elektronik arızalardan, ekran ile ilgili tüm arızalardan ve yapısal bozukluklardan IMF Elektronik
İthalat İhracat San. ve Tic.Ltd. Şti. sorumlu değildir.
5) Wiky 4 Plus (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) bataryası, sadece IMF Elektronik yetkilileri
tarafından değiştirilmelidir.
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6) Wiky 4 Plus’ın (Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) kurulumu sadece yetişkin gözetimi altında
yapılmalıdır..
7) Kapsama alanı dışında hattın çekmediği noktalarda Wiky 4 Plus’a
(Akıllı Çocuk Telefonu - Saati) ulaşılamaz.
8) Faturası ödenmeyen veya benzer sebeplerden kaynaklı durumlarda Wiky 4 Plus
(Akıllı Çocuk Telefonu- Saati) kullanılamaz.
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Yazılım
Fiziksel Ortamda Somutlaşan Yazılım
Hiçbir garanti, yazılım gereksinimlerinizi karşılayacak veya üçüncü şahıslar tarafından sağlanan
herhangi bir donanım ya da yazılım uygulamaları ile birlikte çalışacak şekilde yapılmaz, yazılım
ürünlerinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına veya yazılım üzerindeki kusurların giderileceğine
dair yapılmaz.
Fiziksel Ortamda Somutlaşmayan Yazılım
Fiziksel ortamda somutlaştırılmayan yazılım (örnek; İnternetten indirilen yazılım) "olduğu gibi" ve
garantisiz sunulur.
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TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED

EC DECLARATION OF CONFORMITY
Manufacturer name : TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED

ADD
: Unit 3102, Zhongiing A, Poly-Plaza Clover, No.406#2, Huasui Road,
Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou China Zip:510623
TEL & FAX
: +86 020-8348 6494

EC – Declaration of Conformity for Machines in accordance to the
EC-– R&TTE-Directive 2014/53/EU
EMC 2014/30/EU
BRAND: WIKY
Designation / Function : GPS KIDS WATCH
Type/Model :WKY2626,WKY2636,WKY2646,WKY3635，WKY4636








Deklerasyon

Products function

GPS+base station,Two mode to lactation
Mobile phone or Computer GPRS service platform, double control model
GPRS real-time location,trace,monitor
The phone book and address book

 talkback
 Health
 Trace
 Watch alarm
 Safety area
 SOS emergency alert
 Low power alarm
*This declaration of conformity is issued under the sole respensibility of the
manufacturer
ETSI
ETSI

EN 301 511 V9. 0. 2
EN 300 440 V2.1.1

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2 2011-09

ETSI
ETSI

EN 301 489-3 V1.6.1 2013-08
EN 301 489-7 V1.3.1 2005-11

ETSI

EN 301 489-24 V1.5.1 2010-10

ETSI

EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013

Modifications to the machine without our autorisation will invalidate this certificate.
Guangzhou,23.03.2021
Ziling Liang
General Manager
TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED
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TEL: +86 020 83486494
ADD:Unit 3102, Zhongiing A, Poly-Plaza Clover, No.406#2, Huasui Road, Zhujiang
New Town, Tianhe District, Guangzhou China Zip:510623
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Conformitâ Europâenne
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Teknik Özellikler
ÜRÜN ADI
İşletim Sistemi

Wiky Watch 4 Plus Akıllı Çocuk Telefonu
Wiky OS

BAĞLANTI
B1 / B3 / B7/ B8 / B20 / B38

LTE
GSM

900/1800 MHz
B1 / B2

WCDMA
GPS

8521E integrated

GPRS

GPRS Class 12

EDGE

Class 12

HSPA

Category 14
2.4GHz,support 802.11b/g/n

WiFi
Bluetooth

Bluetooth 4.2
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Teknik Özellikler
DONANIM
Yonga Seti

Spreadtrum 8521E
Dual core，CortexTM 2*A53，1.3GHZ

İşlemci / İşlemci Hızı
Bellek

4GB + 512MB

EKRAN
Boyut

1.3” TFT

Çözünürlük

240 x 240

Dokunmatik Panel

Kapasitif Ekran

GÜÇ
Batarya Kapasitesi

620 mAH Li-polymer

Şarj Kablosu

Manyetik Yataklı Şarj Portu
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Teknik Özellikler
ÖZELLİKLER
SIM Kart Tipi
Kamera

Nano SIM Kart
2 MP (Görüntülü Görüşme Desteği)

Ses

Hoparlör & Mikrofon
G-sensor

Hareket Algılayıcı

Var

Koldan Çıktı Sensörü
Titreşim

Var

IP Koruma sınıfı

IP67

SOFTWARE
Otomatik Sistem Güncelleme

Güncelleme
Sistem

Wiky OS ( Android 4.4 )
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IMF Elektronik (İmfexim)
Adres: Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi B Blok Daire:1 No:14/2 Altunizade-Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Tel: 0 (216) 348 93 93
Website: http://www.wikywatch.com.tr/
E-mail: info@wikywatch.com.tr
WhatsApp1: 0545 348 69 23
WhatsApp2: 0549 467 17 40

/ wikygsm

