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UYARI

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati kullanım esnasında, şarj olurken görüntülü görüşme 
yaparken veya şebeke sinyal çekim gücü az olduğunda ısınabilir. Wiky 4S Akıllı Çocuk 

Saati'nin çalışma sıcaklığı -10°C ile +50°C arasındadır.
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Wiky 4S Kutu içeriği
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Aşağıdaki ürün ve ekipmanların kutu içeriğinde bulunduğundan emin olunuz.

  - Wiky Watch 4S akıllı çocuk saati 
  - Manyetik Şarj Kablosu 
  - Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi

Not: Eksik olan bir ürün varsa lütfen satıcınız ile irtibata geçiniz. 
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Kullanım Kılavuzu &
Garanti Belgesi

Manyetik Şarj 
Kablosu 

Wiky Watch
4S

Ekran Koruyucu

Wiky 4S Kutu İçeriği

Aşağıdaki ürün ve ekipmanların kutu içeriğinde bulunduğundan emin olunuz.

 - Wiky Watch 4S akıllı çocuk saati
 - Manyetik Şarj Kablosu
 - Ekran Koruyucu
 - Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi

Not: Eksik olan bir ürün varsa lütfen satıcınız ile irtibata geçiniz. 



Wiky 4S Ürün Özellikleri
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Ana Menü Butonu

Güç Butonu / S.O.S Butonu

  Hoparlör
Kamera

Manyetik Şarj Portu

Hoparlör



Kullanım Koşulları ve Uyarılar
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Wiky 4S Tanıtımı

Kamera

Açma-Kapama /  S.O.S Butonu

Ana Menü Butonu

Not: S.O.S fonksiyonunu etkinleştirmek için 
        saat açıkken 3 saniye basılı tutulmalıdır.



Wiky 4S  Kullanımı
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Saate yerleştirilmesi gereken SIM kart "Nano" (en küçük boy) boyutta olmalıdır. SIM kartı 
saate takmadan önce herhangi bir cep telefonuna yerleştirilerek PIN kodu kaldırılmalıdır. 

SIM kartı yerleştirmek için Wiky 4S kapalı iken ya da Ayarlar menüsünden Kapatma ile saati 
kapatınız. Saati kasasından ayırmak için resimde görüldüğü gibi haifçe itiniz. 

 



SIM Kart Türü ve Kullanımı
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Saate yerleştirilmesi gereken SIM kart "Nano" (en küçük boy) boyutta olmalıdır. SIM kartı 
saate takmadan önce herhangi bir cep telefonuna yerleştirilerek PIN kodu kaldırılmalıdır. 

SIM kartı yerleştirmek için Wiky 4S kapalı iken ya da Ayarlar menüsünden Kapatma seçeneği  
ile saati kapatınız. Kasadan çıkardığınız Saatin sol tarafında bulunan SI M kart kapağını çekiniz. 

SIM Kartı resimde gösterildiği gibi kesik taraf yukarı gelecek ve çipli nano çerçevesi üst 
tarafa bakacak şekilde yerleştiriniz.Ardından SIM Kart kızağını hafifçe iterek kapatınız. 

Standart Micro Nano



Wiky 4S Kullanımı
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Açma butonuna 3 saniye
basarak cihazı açınız.

SIM kartı yerleştirdikten sonra saatin Ana gövdesini kasanın içine resimdeki gibi yerleştirip.
Sonra hafifçe iterek oturtunuz.

Saati açmak için Sağ tarafındaki Açma butonuna basılı tutunuz.



Uygulama Yükleme
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 - Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati sadece ''SeTracker'' mobil uygulaması ile çalışmaktadır.  
 - Bu uygulamayı hızlı olarak yüklemek için aşağıdaki QR kodları taratınız.



Uygulama Yükleme
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 - iOS işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyorsanız 
   App Store'dan ''SeTracker'' isimli uygulamayı indiriniz. 

 - Android işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyorsanız 
   Google Play Store'dan ''SeTracker'' isimli uygulamayı 
   indiriniz. 

Not: Uygulama kurulumunun ardından uygulama izinlerini 
onaylamanız gerekmektedir. Telefonunuzun arkaplanında 
''SeTracker'' kullanımı kısıtlayan enerji tasarrufu veya benzeri 
modları kapatınız. Aksi halde SeTracker uygulamasının 
bildirimlerini göremeyebilir veya tüm özelliklerini 
kullanamayabilirsiniz. 



Mobil Uygulamalara Kayıt İşlemi
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SeTracker programını kullanabilmeniz için bir hesaba sahip 
olmanız gereklidir. 

 - Daha önce kayıt olunmamış ise, ''YENİ KAYIT'' butonuna 
   basarak hesap oluşturma işlemine başlayınız. 

 - Önceden oluşturulmuş bir hesabınız mevcut ise uygulama 
   arayüzünde ''[Ayarlar]>[Tanımlı Cihazlar]>[Cihaz Ekle]'' 
   kısmından ekleyebilirsiniz. 



Mobil Uygulamalara Kayıt İşlemi
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 - E-Posta Adresi: Güncel olarak kullandığınız e-posta 
   adresini giriniz.

 - Doğrulama Kodu: Sağ tarafta gösterilen doğrulama 
   kodunu giriniz.

 - Şifre Giriniz: Hesabınızı açarken kullanmak istediğiniz 
   şifreyi bu alana giriniz.

 - Dil: Türkçe veya dilediğiniz bir dili seçiniz.

 - Alan: ''Asya – Okyanusya'' seçilmelidir. 

Not: Başka bir alan seçildiğinde kurulum tamamlanamaz. 
Bu aşamada problem yaşamanız halinde IMF Elektronik 
Destek Hizmetleri (0216 345 93 60) ile iletişime geçiniz.

 - ''Kaydı Onayla'' butonuna basınız.



Cihaz Ekleme Eşleştirme
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Oturumu başarılı bir şekilde açtıktan sonra çocuğunuzu 
takip edebilmek için SeTracker uygulaması ile Wiky 4S'in 
eşleştirilmesi gerekir. Bu işleme cihaz ekleme de denmektedir. 

 - ID/kimlik numarası: Wiky 4S'i Saatin menüsünde QR Kod 
alanında Eşleştirme kodu açılır ve SeTracker uygulamasına 
kayıt olunduğunda çıkan Cihaz ekle alanından tarama aracıyla
saatinizdeki QR Kodu tarayınız. Yada saatin ID numarasını 
giriniz.
 - Cihaz Takma Adı: Cihazı takip ederken kullanacağınız 
   cihaz ismini buraya yazınız 

 - Akrabalık İlişkisi: Cihazı takip edecek olan hesabın 
çocuk ile arasındaki akrabalık derecesi seçilmelidir. 

 - ''TAMAM'' butonuna basınız. 

NOT: Kurulum tamamlandıktan sonra ana menüde sol alt
köşedeki ayarlar alanınından kişisel bilgiler seçilip telefon 
numarası başına (+90) girilmelidir. 
Örn: +90 555 555 55 55  



Uygulama Tanıtımı - Anasayfa
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 - Mesaj Gönderme: Sesli mesaj, yazılı mesaj veya resim 
   gönderebilirsiniz.

 - Uzaktan Kamera: Bu butona basılması halinde Wiky 4S 
   bir adet fotoğraf çeker ve bu alana gönderir.

 - Ayak İzi: Saatin konum geçmişi bu alandan takip edilebilir. 

 - Müfredat: Çocuğunuz için aylık, haftalık veya günlük 
   görevler oluşturabilirsiniz. Oluşturulan bu görevler Wiky 4S 
   saatinin menüsünde ''[Eğitim]>[Müfredat]'' kısmında da 
   eşzamanlı olarak görüntülenmektedir.



Uygulama Tanıtımı - Anasayfa
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 - Elektronik Çit: Bu özellik sayesinde çocuğunuzun ayrılmasını 
   istemediğiniz bölgeleri belirleyebilirsiniz. Önceden belirlenmiş 
   bölgelerin içine girildiğinde veya dışına çıkıldığında bildirim 
   alırsınız. 200 metre ile 2000 metre çapında değişen 3 adet 
   güvenli alan oluşturabilirsiniz. 

 - Harita: Bu bölümden Wiky 4S'in SeTracker uygulamasına 
   gönderdiği son konumu görebilirsiniz. Ayrıca birden fazla 
   cihazınızı aynı kullanıcı içerisine ekleyebilir ve cihazlar 
   arası geçiş yaparak diğer saatlere hızlıca ulaşabilirsiniz. 

 - Ödüller: Çocuğunuza Wiky 4S ekranında beliren motive edici 
   bir hediye görseli göndermenize olanak sağlar. 

- Garip Aramaları Reddet: Reddedilen aramalar aç ile saate 
dışardan gelen aramaları engeller ve gün içinde kimlerin bu saati
aradığını görebilirsiniz. Bu alanı kapatırsanız dışarıdan bilinmeyen 
çağrılar gelebilir ve oluşabilecek aksi durumlardan İMF elektronik
sorumlu değildir. 



Uygulama Tanıtımı - Anasayfa
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 - Görüntülü Sohbet: Wiky 4S'ye görüntülü arama 
   gerçekleştirebilirsiniz.

 - Aktiviteler: Bu alanda günlük adım sayısı, kalori oranı, 
   yürüme mesafesi ve uyku süresi gibi bilgiler görüntülenir.

   Alarm: Gün içerisinde 3 adet alarm eklenebilir.

 - Uyarı Mesajları: Bu alanda uygulama içi bildirimler 
   kronolojik olarak sıralanmaktadır.

 - Saati Bul: Eğer Wiky 4S saati yakın çevrenizde kaybolduysa,
   bu butona basarak Wiky 4S'nin sesli uyarı vermesini 
   sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kaybolan saati bulabilirsiniz.



Harita
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Bu bölümden Wiky 4S'in SeTracker uygulamasına 
gönderdiği son konumu görebilirsiniz.
 

 1- Birden fazla saati takip etmek  

 2- Konum Yenileme Butonu: Konumu manuel olarak yenilemek 
   için konum ikonuna basınız.
 

3- Telefon Konumu: Uygulamanın yüklü olduğu telefonun 
  konumunu gösterir.
 

4- Elektronik Çit: Bu özellik sayesinde çocuğunuzun ayrılmasını 
   istemediğiniz bölgeleri belirleyebilirsiniz. Önceden belirlenmiş 
   bölgelerin içine girildiğinde veya dışına çıkıldığında bildirim 
   alırsınız. 200 metre ile 2000 metre çapında değişen 3 adet 
   güvenli alan oluşturabilirsiniz.

 5- Ayak İzi: Geçmiş rotadaki ayak izini gösterir

 6- Harita değiştir: Mevcut ekranda gözüken haritanın görünümünü
değiştirir.

1
2
3
4
5
6



 Mesaj Gönderme
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Çocuğunuza uygulama üzerinden Sesli veya yazılı mesaj 
gönderebilirsiniz. 

 - Giden Ses Kayıdı: Sol alt taraftaki mikrofon ikonuna basınız.
   Ardından altta bulunan ''[Ses Kaydına Başla]'' butonuna basılı 
   tutarak 15 saniyeye kadar ses kaydı gönderebilirsiniz. 

 - Gelen Ses Kayıdı: Ses kayıtlarını dinlemek için avatarlarını 
   yanında bulunan baloncuklara tıklayınız.

 - Yazılı Mesaj: Sol alt taraftaki klavye butonuna basarak 30
   karaktere kadar yazılı mesaj gönderebilirsiniz.

 - Resim Gönderme: Sağ alt taraftaki ''[fotoğraf]'' ikonuna 
   basınız. Göndermek istediğiniz resmi galeriden seçiniz ve sağ 
   üst taraftan ''[Done]'' butonuna basınız.

Not: Göndermiş ve almış olduğunuz sesli, yazılı ve resim içeren 
mesajların gönderim hızı şebekenin sinyal çekim gücüne göre 
değişkenlik gösterebilir. Ayrıca Wiky 4S saatine takılı olan SIM 
karta önceden tanımlanmış internet bakiyesi olduğundan ve 
bitmediğinden emin olunuz. Aksi takdirde mesajlar yavaş 
iletilebilir veya hiç iletilmeyebilir. 



Uzaktan Kamera
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- Uzaktan Kamera
Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati, çocuğunuzun güvende olup 
olmadığını kontrol edebilmeniz için size anlık fotoğraflar 
çekerek gönderebilir.

 - Bu özelliği kullanmak için alt tarafta bulunan 
   ''Uzaktan Kamera'' butonuna basınız.

 - Wiky 4S bir adet fotoğraf çeker ve şebeke sinyal gücüne 
   bağlı olarak 10-60 sn. sonra bu alana iletilir.



Ayak İzi
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- Ayak İzi
Bu menüden çocuğunuzun daha önce bulunduğu bazı 
konumları görebilirsiniz. 

 - Ayak izi alanında görmek istediğiniz tarihi ve saat aralığını 
   seçerek tekrarla butonuna basınız. 

Not: Konumlarda sapmalar meydana gelebileceği için ''Ayak İzi''
özelliği mobil telefonlarda yüklü programların navigasyon 
sistemi gibi çalışamamaktadır. Dolayısyla “Wiky 4S Akıllı 
Çocuk Saati’nin’ bulunduğu konumu, SeTracker mobil 
uygulamalarının haritalarında anlık ve yüksek doğruluk 
ile görüntülemeyi taahhüt etmez. 



Müfredat
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Çocuğunuz için aylık, haftalık veya günlük görevler 
oluşturabilirsiniz. Oluşturulan bu görevler Wiky 4S'nin 
menüsünde ''[Eğitim]>[Müfredat]'' kısmında eşzamanlı 
olarak görüntülenir. 

 - Sol tarafta bulunan 1'den 8'e kadar olan numaralardan 
   herhangi birine basınız. 

 - ''[Bölüm]'' sekmelerinden görev veya derslere ait zaman 
   aralıkları ekleyiniz. 

 - Ardından görevi eklemek istediğiniz günün altındaki 
   ''+'' butonuna basınız. 

 - Görevin veya dersin ismini yazınız ve ''TAMAM'' 
   butonuna basınız. 



Elektronik Çit
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Çocuğunuzu ev, okul ve park gibi 
alanlarda gözetim altında tutmak için 
elektronik çit özelliğini kullanabilirsiniz.
Elektronik çitler 3 adet ile sınırlıdır.

 - Alt tarafta bulunan ''+'' 
   butonuna basınız. 

 - Haritaya basarak bir alan belirleyiniz. 

 - Bu alana isim giriniz. 

 - 200 metre ile 2000 metre çapı 
   arasında bir çember belirleyerek 
   ''Kaydet'' butonuna basınız. 

Not: Wiky 4S bu çemberin dışına 
çıktığında “Çitten Çıktı’’, bu çemberin 
içine girdiğinde “Çite girdi’’ şeklinde bildirimler gelebilir. Bu bildirimler 
''Uyarı Mesajları'' bölümünde görüntülenir.



Ödüller
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Çocuğunuz bazı başarımları elde ettiğinde SeTracker 
mobil uygulamasından Wiky 4S'e motive edici ''hediye 
görseli'' gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz hediyelerin sayısı 
saatin ekranında görünecektir.

 - Göndermek istediğiniz kalp adedini sağ tarafta bulunan 
 - ''+'' veya sol tarafta bulunan ''-'' butonuna basarak belirleyiniz.

''TAMAM'' butonuna basınız.



Görüntülü Sohbet
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Uygulama 
yardımıyla Wiky 4S'e 
görüntülü aramalar 
gerçekleştirebilirsiniz. 
Bu alanda 2 tür görüşme 
bulunmaktadır.

 - Çocuk sembolünün 
    bulunduğu alana 
    basıldığında Wiky 4S saatine direkt görüntülü arama 
    gerçekleştirilir.

 - Kişi avatarlarının bulunduğu diğer alana basıldığında 
   saat eşleştirmesini tamamlamış tüm aile üyelerini 
   içeren toplu bir görüşme isteği gönderilir.



Aktiviteler

Burada saatin kaydettiği 
adım, kalori, yürüme 
mesafesi ve uyku süresi
gibi bilgiler bulunmaktadır. 
Sekmelere basıldığında 
açılan bağımsız grafikler 
ile daha detaylı bilgi 
sunulmaktadır.

 - Sol üst taraftan verileri 
   görmek istediğiniz tarihi 
   seçiniz.

 - Sağ üst taraftaki 
   ''GEÇMİŞ'' butonuna 
   basınız.

30



Alarm
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Wiky 4S saati için 3 adede kadar alarm eklenebilmektedir. 

 - Aktifleştirmek isteğiniz alarmın sağ tarafında bulunan
   aç-kapa butonuna basınız.

 - Alarm sekmelerine basıldığında ise saat ayar ekranı 
   açılmaktadır. Buradan dilediğiniz saati girebilirsiniz.



Uyarı Mesajları
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Wiky 4S ile ilgili bildirimler bu alana düşmektedir. 
Elektronik çit, SOS uyarısı veya düşük pil uyarısı gibi 
uyarı bilgilendirmelerine bu bölümden ulaşılmaktadır.
Ayrıca uyarı mesajlarının sağ tarafında tarih ve saat 
bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Bu bilgileri günlük olarak takip etmek ebeveynin 
sorumlulukları arasındadır. Lütfen çocuğunuzun 
güvenliğinden emin olunuz. 

Not: Daha fazla bilgi için IMF Elektronik Destek 
Hizmetleri (0216 345 93 60) ile iletişime geçiniz. 



Saati Bul
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Eğer Wiky 4S saati yakın çevrenizde kaybolduysa, bu 
butona basarak Wiky 4S'in sesli uyarı vermesini 
sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kaybolan saati 
bulabilirsiniz.

 - ''Saati Bul'' butonuna basınız.

 - Wiky 4S'i bulduktan sonra sesi kapatmak için herhangi 
   bir tuşa basınız.

Not: Eğer Wiky 4S sizden sesli uyarıyı duyamayacağınız 
bir uzaklıkta ise, bu fonksiyon kayıp saati bulmanızı 
taahhüt etmez.



Saat Ayarları
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Wiky 4S saati ile ilgili tüm 
ayarlara buradan ulaşılmaktadır. 
Lütfen ayarlarındüzgün olarak 
yapıldığından emin olunuz.

Not: Daha fazla bilgi için IMF 
Elektronik Destek Hizmetleri 
(0216 345 93 60) ile iletişime 
geçiniz.



Saat Ayarları / Acil durum numaraları 
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SOS/Acil Durum Numaraları

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati SOS arama özelliğine sahiptir. 
Bu özellik sayesinde önceden belirlenmiş 3 adet numaraya 
sırası ile arama gerçekleştirilir. SOS fonksiyonu, SOS 
butonuna 3 saniye basıldığında etkinleşmektedir. 
Ebeveynlerin bu özelliği çocuklarına öğretmeleri 
gerekmektedir. 

 - SOS çağrısında aranmasını istediğiniz numaraları
   sırası ile yazınız.

 - Numaraları girdikten sonra ''TAMAM'' butonuna basınız.

Not: SOS numaralarını doğru olarak yazdığınızdan emin 
olunuz. Aksi halde acil durumlarda Wiky 4S’in arama 
yaptığı telefon numaraları yanlış olabilir ve çocuğunuz 
size ulaşamayabilir.

05320000000

05320000000

05320000000



Saat Ayarları / Arkadaş Ekle
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Wiky 4S saati kullanan ve arkadaş olan çocukların birbirlerine
daha hızlı ulaşımı için Arkadaş Ekle kullanılabilir.

Bu işlemi yapmak için Eklenecek olan saatler yan yana getirilir ve
Wiky Mesaj bölümünde Sağ üst köşedeki + işareti Seçilir.
Her iki saatte de aynı işlem yapıldığında saatler birbiriyle eşleşir.
Bu işlemi yaparken Ebeveynlerin Çocuklarının yanında olması
önerilir. Bu işlemden sonra ekli olan saatler birbirine görüntülü 
arama yapabilir ve sesli mesaj gönderebilir. 

Not: Daha fazla bilgi için IMF 
Elektronik Destek Hizmetleri 
(0216 345 93 60) ile iletişime 
geçiniz.



Saat Ayarları / Sınıfta Devre Dışı
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Sınıf Modu

Bu özellik aktifleştirildiğinde Wiky 4S ders 
esnasında çağrılara ve sesli uyarılara kapanır. Bu sayede 
konsantrasyon kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır.

 - ''[Zaman aralığı ekle]''ye basarak saat kullanımının 
     kısıtlanacağı aralıkları belirleyebilirsiniz.

 - ''TAMAM'' butonuna basarak ayarları kaydediniz.



Saat Ayarları /Güç Tasarrufu Modu
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Güç Tasarrufu Modu

Güç tasarrufu modu aktifleştirildiğinde Wiky 4S konum 
güncellemelerini kapatarak daha uzun süreli bir kullanım 
sunabilir. Tekrar aktifleştirmeyi sürekli unutursanız lütfen
bu alanı kullanmayın.

Not: Bu özellik sadece çocuğun ebeveynin yanında olduğu 
durumlarda aktifleştirilmelidir. Aksi halde çocuğun konumu 
22:00 – 06:00 saatleri arasında takip edilemez. Bu özelliği 
açmadan önce lütfen çocuğunuzun güvenliğinden 
emin olunuz.
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Konum Güncelleme Modu

Saatin belirlenen zaman aralıklarında son konumu yüklediği 
periyodik ve sürekli işleme denmektedir. Bu sayede Wiky 4S 
belirlediğiniz zaman aralıklarına göre konumu haritaya 
yükler ve ''Ayak İzi'' oluşturur.

 - Normal Mod: Her 10 dakikada bir defa konum bilgisi 
   oluşturulur ve haritada gösterilir.

 - Güç Tasarruf Modu: Her 1 saatte(60 dakikada) bir defa 
   konum bilgisi oluşturulur ve haritada gösterilir.

 - Uyku modu: Otomatik konumlama işlemi iptal edilir. 
   Ebeveyn saatin konum bilgisine erişmek istediğinde 
   bu görevi her seferinde haritada bulunan ''Konum 
   Yenileme Butonu''na basarak gerçekleştirmek zorundadır.
   Uyku modunda elektronik çit, ayak izi devre dışı kalır.
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Bildirim Mesajları

Ebeveynleri bilgilendirme amaçlı gönderilen SMS'lere 
denmektedir. SMS bilgilendirmeleri SeTracker mobil 
uygulamasında 2 şekilde yapılmaktadır.

Ebeveyn Numarası: SMS bilgilendirmesinin yapılmasını
istediğiniz telefon numarasını ''Ebeveyn Numarası'' 
kısmına yazınız.

Düşük Pil Uyarısı: Wiky 4S pili azaldığında ebeveynin mobil 
telefonuna bildirim mesajı gönderilir. Özelliği açmak veya 
kapamak için sekmenin sağ tarafında bulunan aç-kapa 
butonuna basınız.

SOS Uyarısı: Wiky 4S saatinde SOS özelliği aktifleştirildiğinde 
ebeveynin mobil telefonuna bildirim mesajı gönderilir. 
Özelliği açmak veya kapamak için sekmenin sağ tarafında 
bulunan aç-kapa butonuna basınız.

Değişiklikleri kaydetmek için ''TAMAM'' butonuna basınız.
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Aile Üyeleri

Saat ayarlarına erişim hakkı olan kişilerin görüntülendiği 
bölümdür. Bu alanda ''Yönetici'' ve ''Aile Üyeleri'' olmak 
üzere 2 tür hesap bulunmaktadır. 

Yönetici hesabı aile üyesi hesaplarını kaldırma yetkisine 
sahiptir. Fakat aile üyeleri yönetici hesabını kaldırma yetkisine 
sahip değildir.

Aile üyeleri içerisinde bulunan hesaplar ve yönetici hesabı 
saat ayarlarıyla ilgili tüm değişiklikleri gerçekleştirebilirler. 
Aile üyeleri içerisinde bulunan hesaplar ve yönetici, saat 
ayarlarını birbirlerinden habersiz olarak değiştirmemelidir. 
Aksi halde güncel ayarları takip etmeleri zorlaşır.

Not: Aile üyesi eklerken lütfen tanımadığınız kişileri 
eklemeyiniz. Akrabalık ilişkilerini göz önünde bulundurunuz.
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Aile Üyelerine Katılma

Aile üyelerine katılmak isteyen kişi daha önceden ''SeTracker'' 
uygulamasına kayıt olmamış ise;

   1. Uygulama Yükleme
   2. Mobil Uygulamalara Kayıt
   3. Cihaz Ekleme/Eşleştirme

   işlemleri uygulanmalıdır. Lütfen kılavuzda yukarıda belirtilen sayfalara geri dönerek bu işlemleri
   gerçekleştiriniz.

Aile üyelerine katılmak isteyen kişi daha önceden ''SeTracker'' 
uygulamasına kayıt olmuş ise;

   1. Uygulama anasayfasından ''Kullanıcı Ayarları>Tanımlı Cihazlar>Cihaz Ekle'' yolu izlenmeli
   2. ''Cihaz Ekleme/Eşleştirme'' işlemleri uygulanmalıdır.
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Aile Üyelerine Katılma

Aile üyeleri başarılı bir şekilde sisteme kaydolduktan 
veya cihaz eşleştirme/ekleme işlemlerini gerçekleştirdikten 
sonra yönetici hesabında bir açılır pencere belirmektedir. 
Bu açılır pencerede yetkilendirme onayı yöneticiye sunulur. 
Ancak yönetici bu isteği onayladığında aile üyeleri sisteme 
dahil edilir. 

Bu isteği onaylamak için yöneticinin ''[yetkilendirme]'' 
butonuna basması gereklidir. Aksi halde aile üyeleri saat 
ayarlarına erişim sağlayamazlar. info@imfexim.com
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Telefon Rehberi

Wiky 4S saatine sizin belirlediğiniz kişiler dışında arama
yapılamaz. Eğer uygulamaya sahip olmayan diğer kişilerin de 
Wiky 4S saatini aramasını istiyorsanız bu bölümden kişilerin 
telefon numaralarını ekleyebilirsiniz.

 - Kişi eklemek için aşağıda bulunan ''[Yeni numara ekle]'' 
   butonuna basınız.

 - Akrabalık ilişkisini ve telefon numarasını girdikten sonra 
   ''Kaydet'' butonuna basınız.

NOT: Rehbere eklenen her numaranın başına (+90) girilmelidir. 
Örn: +90 555 555 55 55



Saat Ayarları / Terminal Wifi 

45

Wi-Fi Bağlantısı

Wiky 4S internet 
erişimini Wi-Fi üzerinden 
gerçekleştirebilmektedir. 

Herhangi bir Wi-Fi kablosuz 
bağlantı noktasına erişim 
sağlamak için ''Yeni Wi-Fi 
Ayarla'' butonuna basınız.

Ardından aşağıda listelenen 
Wi-Fi ağlarından bağlanmak 
istediğinizi seçerek, erişim 
şifresini belirtilen alana giriniz.

Ardından Wi-Fi bağlantınıza 
bir isim veriniz.

''TAMAM'' butonuna basınız.
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Saat Dilimi

Wiky 4S'in saat dilimini bu bölümden ayarlayabilirsiniz. 
Saatinizin Ayarlar bölümünden Daha fazla alanından
Tarih ve Saat ayarlanabildiği gibi uygulamadan da ayarlanabilir.  

 - Tercih ettiğiniz saat dilimini listede bularak seçiniz.

 - ''TAMAM'' butonuna basınız.

Not: Türkiye için GMT +3:00 saat dilimlerinden 
biri seçilmelidir. Saat ayarlarını Saatin Ayarlar alanında
Daha fazla seçeneğindeki Tarih ve Saat ayarları alanını 
seçerek te yapabilirsiniz.
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Saat Dili

Wiky 4S'in dil seçenekleri bu alanda sunulmuştur. 

 - Tercih ettiğiniz dili menüde sunulan diller arasından seçiniz.

 - ''TAMAM'' butonuna basınız.

 - Uygulamayı başka bir dilde kullanmak için uygulamadan
Hesap Bölümünde “Çıkış” ile otomatik giriş kapatılır. Tekrar
giriş yapmadan önce Dil Bölümünden Kullanılmak istenen
dil seçilir.

 - Saateki dili değiştirmek için Ayarlar - Daha Fazla alanından 
Dil seçeneğinden Saatin Kullanım dilini değiştirebilirsiniz. 
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Arama Ayarları

''[Arama fonKsiyonu]'' sayesinde Wiky 4S saatinde bulunan 
''[Tuş Takımı]'' menüsünün aktivasyonu ve deaktivasyonu 
gerçekleştirilmektedir. Bunun nedeni çocukların kontrolsüz 
arama yapmalarını engellemektir.

 - Wiky 4S'deki ''[Tuş takımı]'' menüsünü açmak veya kapatmak 
   için sağ taraftaki aç-kapa butonuna basınız.

 -  Aşağıda bulunan ''Kaydet'' butonuna basınız.
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Arama Ayarları

''[GPS Konumlandırma İşlevi]'' sayesinde Wiky 4S 
GPS konumlamalarının aktivasyonu ve deaktivasyonu 
gerçekleştirilmektedir. 

 - ''[GPS Konumlandırma İşlevi]''ni açmak veya kapatmak için 
   sağ taraftaki aç-kapa butonuna basınız.

 - Aşağıda bulunan ''Kaydet'' butonuna basınız.
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Zamanlayıcı Anahtarı 

Wiky 4S önceden belirlenmiş zamanlar arasında kapanıp 
açılabilir. Bu şekilde bataryanın tükenmesi yavaşlatılabilir. 

 - Kapanma saatini belirlemek için ''[Zamanlanmış Kapatma]''nın 
   sağındaki aç-kapa butonuna basınız. Ardından gün içerisinde 
   bir zaman seçiniz ve ''TAMAM'' butonuna basınız. 

 - Açılma zamanını belirlemek için ''[Planlı Açılış]''ın sağındaki 
   aç-kapa butonuna basınız. Ardından gün içerisinde bir zaman 
   seçiniz ve ''TAMAM'' butonuna basınız.
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LBS Konumu

“Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’’ kapalı alanlarda LBS 
(Location-based Service) olarak isimlendirilen konumlama 
teknolojisini kullanabilir. LBS, mobil cihazların coğrafi 
konumlarını saptamasına olanak sağlayan bilgi servisine denir.
 
Aşırı coğrafi eğime sahip bölgeler, bitişik nizam ve yüksek 
yapılar, yeraltı katları gibi alanlar başta olmak üzere, 
inorganik engellere sahip alanlar, yüksek yoğunluklu 
manyetik alanlar ve hava durumu gibi etkenlere bağlı olarak 
LBS’de konum sapmaları 5 kilometreye kadar çıkabilmektedir. 
Bu ve bunun gibi durumları engellemek adına LBS konum
isteği kapatılabilir.
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LBS Konumu

Not: LBS konum isteği kapatılsa bile “Wiky 4S Akıllı Çocuk 
Saati’’ bulunduğu konumu, SeTracker mobil uygulamalarının 
haritalarında anlık ve yüksek doğruluk ile görüntülemeyi 
taahhüt etmez. “Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’’ dış mekan 
konumlamalarını GPS ve WiFi teknolojilerini kullanarak 
gerçekleştirdiğinde konum sapma olasılığı düşebilir. 
Fakat bu durumda bile “Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’’  
SeTracker uygulaması üzerinden kullanıcıya raporlanan
konumlarını anlık ve yüksek doğruluk ile görüntülemeyi 
taahhüt etmez. 
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Uzaktan Kapama

Wiky 4S uzaktan kapatılabilme özelliğine sahiptir.

Not: Wiky 4S kapandığında konum bilgisini SeTracker 
uygulamasına iletemez, SeTracker uygulamasından takip 
edilemez, ve SeTracker uygulamasından gönderilen mesajlar 
iletilemez. Dolayısı ile Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni 
kapatmadan önce çocuğunuzun güvenliğinden 
emin olunuz. 
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Uzaktan Yeniden Başlatma

Wiky 4S uzaktan yeniden başlatılabilme özelliğine sahiptir.

Not: Wiky 4S yeniden başlatılırken konum bilgisini SeTracker 
uygulamasına iletemez, SeTracker uygulamasından takip 
edilemez ve SeTracker uygulamasından saate gönderilen 
mesajlar iletilemez. Yeniden başlatma işlemi bittikten ve 
Wiky 4S'in internet erişimi yeniden sağlandığında SeTracker 
uygulaması ile veri alışverişi başlamaktadır. Dolayısı ile 
Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kapatmadan önce çocuğunuzun 
güvenliğinden emin olunuz.
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Cihaz Sıfırlama 

Cihaz sıfırlama veya fabrika ayarlarına geri dönme 
çözümlenemeyen problemlerle karşılaşıldığında tercih 
edilmelidir. Bu özellik Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nin varsayılan 
üretim ayarlarının yeniden yapılandırılmasına olanak tanır. 

Not: Wiky 4S’i fabrika ayarlarına geri döndürdüğünüzde 
hafızadaki tüm bilgiler silinir ve saat yeniden başlatılır. Lütfen 
bu işlemi gerçekleştirmeden önce çocuğunuzun güvenliğinden 
emin olunuz. Sıfırlama işleminden sonra cihazı tekrar
kurmalısınız. 
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Kullanıcı Hesabı Ayarları

Bu bölümden SeTracker hesabınızla ilgili 
ayarları değiştirebilirsiniz.
- Kişisel Ayarlar
- Tanımlı Cihazlar
- Şifre Değiştir
- Cihaz Kayıt Kodu
- Reklam Hizmetlerini Kaldır
- Hesap Çıkış
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Kişisel bilgiler

Hesap avatarı ve e-posta adresi gibi bilgiler bu alandan 
değiştirilmektedir.

Tanımlı Cihazlar

Birden fazla ciha kurmak tanımlı cihazlar menüsünden
cihaz ekle ile yeni cihaz eklenebilir.

Mevcut cihazları silmek için Düzenle alanı seçilir 
ve istenilen cihaz silinir.
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Şifre Değiştirme

Hesabınızın şifresini bu alandandan değiştirebilirsiniz.

Not: Lütfen şifre değiştirdikten sonra yeni şifrenizi 
not ediniz. Aksi halde gelecekteki şifre değişimlerini 
eski şifreniz olmadan yapamazsınız.
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Cihaz Kayıt Kodu

Cihaz kayıt kodu cihazınızın kayıt kodudur.

Cihazınızı Aile üyeleri ile paylaşmak istediğinizde bu kayıt 
kodunu ( QR kodu ) Kendi hesaplarında taramaları lazımdır.
Sonrasında size gelecek olan Aile üysi mesajını kabul etmelisniz. 

Not: Lütfen cihaz QR kodu paylaşımında güvenmediğiniz
kişilerle paylaşım yapmayın.
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Reklamları Kaldırma

SeTracker uygulaması reklamlar ile finanse edilen 
ücretsiz bir uygulamadır. İsteğe göre aylık bazda ödeme 
yapılarak reklamlar kaldırılabilmektedir
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Oturumu Sonlandırma

Kullanımda olan hesabınızı sunuculardan tamamen 
silebilirsiniz. Bu işlem aynı zamanda SeTracker 
uygulamasının Wiky 4S'le olan eşleştirmesini de 
sonlandırmaktadır. Lütfen bu işlemi gerçekleştirmeden 
önce çocuğunuzun güvenliğinden emin olunuz.

 - Hesabınızı silmek için ''[Hesap İptali İsteği]'' 
   butonuna basınız.

 - Hesap şifrenizi girerek ''[OK]'' butonuna basınız.

 - Ardından ''[Göndermeyi Onayla]'' butonuna bastığınızda 
   1 saate kadar kayıtlı hesabınız SeTracker sunucularından 
   silinecektir.

Not: ''[Bir daha Düşün]'' butonuna bastığınızda hesap silme 
isteği işleme alınmaz.
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MENÜ İÇERİĞİ
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Wiky Rehber: Mobil uygulamadan eklenen kişiler bu alanda listelenir. 
Bu kişilere basılarak arama yapılmaktadır.

Wiky Mesaj: Rehberde ekli olan kişilerden gelen mesajlar bu menüde görüntülenir. 
Ayrıca karşı tarafa sesli mesaj, yazılı mesaj ve anlık fotoğraf/selfie gönderilebilir.

Tuş Takımı: Wiky 4S tuş takımı sayesinde dış aramalar gerçekleştirebilir. Tuş takımı 
SeTracker uygulamasında varsayılan olarak AÇIK'tır. Tuş takımını kullanıma kapatmak için 
SeTracker mobil uygulamasında ''[Saat Ayarları>[Arama ayarları]'' alanına erişerek 
[Arama Fonksiyonu ]sekmesinin sağ tarafında bulunan aç-kapa butonuna basarak bu işlemi 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Görüntülü Arama: Wiky 4S rehberde bulunan kişilere görüntülü arama gerçekleştirir.

Kamera: Wiky 4S selfie/özçekim kamerası ile fotoğraf çekebilmektedir. Çekilen 
fotoğraflara sol altta bulunan galeri ikonuna basılarak erişilebilmektedir.
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Galeri: Kamera ile çekilen fotoğraflar bu bölümde depolanmaktadır. 

Eğitim: Bu menüde ''Müfredat'' ve ''Matematik Oyunu'' bulunmaktadır. Müfredat 
ikonuna basıldığında mobil uygulamadan ayarlanmış aylık, haftalık veya günlük 
ders planları görüntülenmektedir. 

Ayarlar: Bu alandan Wiky 4S ile ilgili değişiklikler gerçekleştirilmektedir.

Adımsayar: Gün içerisinde atılan adımlar bu menüde görüntülenmektedir. 
Kat edilen mesafe ve harcanan kalori gibi daha detaylı bilgilere SeTracker mobil 
uygulamasından ulaşılabilir.

QR Kod: ''Mobil uygulama kodu''nu taratarak ''SeTracker'' uygulaması indirilebilmektedir. 
Mobil uygulamayı indirip yükledikten sonra Wiky 4S eşleştirme/ekleme işlemi için 
''Eşleştirme kodu'' taratılmalıdır. Kurulum hakkında daha detaylı bilgi için IMF Elektronik 
Çağrı Merkezi'nden (0216 348 93 93) destek alabilirsiniz.
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Wifi: Saatin yakınındaki ağlara bağlanmak için bu özelliği açınız. Kullanmak istediğiniz Wifi bilgilerini
SeTracker uygulamasındaki Terminal Wifi ayarlarından yapabilirsiniz. Wifi kullanılmadığı zamanlarda
kapalı tutulması saati pil ömrünü uzatır.

Bluetooth: Etraftaki desteklenen Bluetooth aygıtlarına bağlanabilirsiniz. Bluetooth kullanılmadığı
zamanlarda kapalı tutulması saati pil ömrünü uzatır.
   
Ses ayarları: Mesaj, Alarm ve Zil sesi seviyelerini bu menüden ayarlayabilirsiniz.

Parlaklık: Ekranın parlaklık ayarını yapmak için dokunun.
  
Uyku : Ekranın uyku moduna alınması için geçen süre bu menüden ayarlanmaktadır.
Wiky Yeniden Başlatma: Saatin yeniden başlatılmasını sağlar. 
Kapatma: Saatin kapatılmasını sağlar.

Mobil Ağlar: Volte açık olmalıdır. Kırsal alanlarda istenirse güç tüketimini azaltmak için 
Volte kapatılabilir. Apn Otomatik çalışır. Veri dolaşımı Yurt dışına çıkıldığında saatin internetinin
yurt dışında daha verimli çalışmasını sağlar.

Ayarlar
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Daha Fazla : Sesle Temizleme, Wiky Cihaz Bilgisi, Tarih ve Saat Ayarları Dil Aayarları yapılır.
 
Sesle Temizleme: Deniz ve Havuz gibi sıvı temasının olduğu zamanlarda hoparlör alanının
her ihtimele karşı Sesle temizlenmesi tavsiye olunur.

Wiky Cihaz Bilgisi: Yazılım güncellemesi, Modeli ve Versiyon numarası bulunur.

Tarih ve Saat ayarları: Tarih ve Saatin Otomatik ayarlanması ya da Bulunduğunuz Ülkeye göre 
ayarlamasını yapabilirsiniz.

Dil : Saatin kullanım dilini buradan değiştirebilirsiniz. 

Ayarlar

Temizleme Araçları: Saatte açık olan arkaplan görevleri ve önbellek temizlenebilir. Lütfen 
önbelleği temizlemeden önce dikkat ediniz çünkü tüm sesli mesajlar, yazılı mesajlar ve fotoğraflar 
silinecektir.
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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.

Güvenlik

Trafik güvenliği Çalışmaların, araç kullanırken cihazın kullanılmasının gerçek anlamda risk teşkil 
ettiğini gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin araç park halinde değilken cihazı 
kullanmamaları gerekmektedir.

Wiky 4S 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 4S Akıllı Çocuk Saatini kontrol panelinin üzerine veya hava yastıklarının bulunduğu 
bölgelerin yakınına koymayın. Kontrol panelinin, RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde
korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine
başvurun.

Kullanım
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Performansını optimize etmek için bazen Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kapatmanız önerilir.

Uçağa binmeden önce Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın.

Özellikle cihaz kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeyken 
Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın. 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 4S Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın. Bir yakıt deposu, 
benzin istasyonu ya da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan 
tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyun.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati açıldığında, kalp pili, işitme cihazı veya insülin pompası gibi tüm 
tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar
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Gözetim altında değilken, çocukların Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nin aksesuarlarıyla 
oynamalarına izin vermeyin.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati tek parçadır ve pili çıkarılamaz. Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni 
parçalarına ayırmaya çalışmayın. Cihazınızı parçalarına ayırırsanız  garantisi geçersiz olur. 
Ayrıca cihazınızı parçalarına ayırmak pile zarar  verebilir ve alerjik reaksiyon oluşturabilecek 
maddelerin sızmasına neden olabilir.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nize daima özen gösterin ve cihazı temiz ve tozsuz bir yerde
muhafaza edin.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'ni elverişsiz havaya veya çevresel koşullara (nem, rutubet, yağmur,
sıvı  sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz kalmasına izin vermeyin. Üreticinin Wiky 4S Akıllı 
Çocuk Saati’ni kullanmasını önerdiği sıcaklık aralığı -10°C ile +50°C'dir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar
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55°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, cihaz ekranının okunabilirliği etkilenebilir bu geçici bir
durum olup herhangi bir ciddi  sorun oluşturmaz.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nizin içini açmayınız, parçalarına ayırmayınız veya kendi başınıza
onarmaya çalışmayınız.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati'nizi düşürmeyin, atmayın veya bükmeyiniz.

Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için Wiky 4S Akıllı
Çocuk Saati'ni kullanmayınız.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni boyamayınız.

Sadece İMF Elektronik tarafından önerilen ve cihazınızın modeliyle uyumlu pil, şarj cihazı ve
aksesuarları kullanınız. İMF Elektronik diğer şarj cihazları ve pillerin kullanılmasından
kaynaklanan hasarlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar
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Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’nin içini açmaya ya da parçalarına ayırmaya çalışmayın. Uygunsuz 
kullanım durumunda, cihaz ve pil hasar görebilir, insan bedeni ve çevre için tehlikeli olabilir.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni aşındırıcı temizlik ürünleriyle temizlemeyiniz.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni bulaşık ve çamaşır makinelerine veya kurutucuya koymayınız.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni, mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üstüne veya
içine koymayın.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Önerilen sıcaklık ayarı -10°C ila 
50°C arasındadır.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni ateşe yakın yerlere koymayın.

Tüm uyarılara dikkat edin!
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Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni ateşe atmayınız. Bu, cihazın patlamasına neden olabilir. 

Paslanmayı önlemek için USB konektörünün suyla temasından kaçınınız.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni ezmeyiniz, düşürmeyiniz veya delmeyiniz.

Çocukların Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni ile oynamasına asla izin vermeyiniz. Küçük parçalar 
çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilir.

Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni sık kullandığınız kolunuza takmanız önerilmez.

Uyarı Boğulma Tehlikesi – Küçük Parçalar: 3 yaşından küçük çocukların kullanımına 
uygun değildir.

Tüm uyarılara dikkat edin!
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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).

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 bulundurun:

Cihaz tatlı suya maruz kalırsa temiz ve 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 ve yumuşak bir bezle iyice kurulayınız ve en kısa sürede Teknik Servisi arayarak
bilgilendiriniz.
 
Cihazınızı şarj etmeden önce kurulayınız.

IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı
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Cihazı suya batırmayın.

Cihazı musluktan akan su, okyanus dalgaları veya şelale gibi basınçlı veya yüksek hızlı suya 
maruz bırakmayınız.

Cihazınızı sauna veya buhar odasında takmayın.

Cihazınız toza ve suya dayanıklı olsa da, aşırı tozlu, kumlu ve çamurlu ortamlara veya aşırı yük-
sek ya da düşük sıcaklıklarda nemli ortamlara maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.

Cihazınızın yanlış veya kötüye kullanımından kaynaklanan (IP sınıfı sınırlamalarının aşılmış oldu-
ğu 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.

IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı
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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

Toz Gibi Katı Maddelere Dayanıklılık
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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

Suya Dayanıklılık

Daha Fazla : Sesle Temizleme, Wiky Cihaz Bilgisi, Tarih ve Saat Ayarları Dil Aayarları yapılır.
 
Sesle Temizleme: Deniz ve Havuz gibi sıvı temasının olduğu zamanlarda hoparlör alanının
her ihtimele karşı Sesle temizlenmesi tavsiye olunur.

Wiky Cihaz Bilgisi: Yazılım güncellemesi, Modeli ve Versiyon numarası bulunur.

Tarih ve Saat ayarları: Tarih ve Saatin Otomatik ayarlanması ya da Bulunduğunuz Ülkeye göre 
ayarlamasını yapabilirsiniz.

Dil : Saatin kullanım dilini buradan değiştirebilirsiniz. 
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İMF Elektronik Ltd., ürünlerimizde bilinen alerjenleri kullanmaktan uzak durur. Zaman zaman, ci-
hazın 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  ve cildinizde tahriş  gözlemlerseniz  onları 
çıkarmanız önerilir.

Alerjenler

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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Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin ana cihazla (akıllı telefon) paylaşı
labileceğini 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 yapınız. Bazı uygulamalar cihazınızın performansını
etkileyebilir ve/veya hesap ayrıntıları, çağrı verileri, konum ayrıntıları ve ağ kaynakları dahil özel
bilgilere erişimi olabilir. 

İMF Elektronik Ltd. ile paylaşılan herhangi bir verinin yürürlükteki veri koruma yasasına uygun 
olarak saklanmakta olduğuna dikkat  ediniz.  Bu  amaçla, İMF Elektronik Ltd. 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:

Veri Gizliliği 
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- Mevcut teknik olasılıklar
- Önlemlerin uygulanmasından doğan masraflar
- Kişisel verilerin işlenmesiyle bağlantılı riskler
- İşlenen kişisel verilerin hassasiyeti.
- Wiky 4S 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 verilerinizin düzenlenmesini veya silinmesini talep 
ettiğiniz durumlarda kimlik ispatı gerekebilmektedir.

Veri Gizliliği 



Kullanım Koşulları ve Uyarılar

80

Hava taşımacılığı yönetmelikleri uyarınca, cihazınızın pili tam olarak şarj edilmemiştir. Lütfen 
başlangıçta en az  saat şarj edin.

Lütfen Wiky 4S Akıllı Çocuk Saatinizin 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 yakmayın, evsel atıkla birlikte atmayın veya 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda
muhafaza etmeyiniz.

Tek parça bir cihaz olarak cihaz ve pil, geçerli yerel çevre düzenlemeleriyle uyumlu şekilde imha 
edilmelidir.

Pil
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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: PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEGİŞTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. 
KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARINIZ.

Pil

Cihaz, pil ve aksesuarların üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin
bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu ürünler kullanım sürelerinin bitiminde, bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel 
kutuların bulunduğu belediye atık tasfiye merkezleri ve satış noktalarında bulunan 
toplama kutularına bırakılmalıdır.
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Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’nde olası teknik sorunları önlemek adına 5 Volt ve 1 Amper değerine
sahip USB çıkışları kullanılmalıdır.

Pil: Lityum 680 mAh

Elektrikle çalışan şarj cihazlarının çalışma sıcaklığı aralığı: 0°C ila 45°C. Wiky 4SAkıllı Çocuk Saati 
için tasarlanan şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımı ile ilgili gü-
venlik standardına uygundur. 2009/125/ EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de uyumludurlar. Yü-
rürlükteki farklı elektrikli teknik özelliklere bağlı olarak, bir ülkede/bölgede satın aldığınız şarj ciha-
zı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir. Şarj cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanıl-
malıdır.

Şarj Cihazı



Kullanım Koşulları ve Uyarılar

83

BU TELEFON HÜKÜMETİN RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA BELİRLE-
DİĞİ ŞARTLARA UYGUNDUR. 

Cihazınız bir radyo alıcısı ve vericisidir. Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati uluslararası yönetmeliklerde
önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını 
aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu olan ICNI RP
taratından 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 üze-
rinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak ya-
pılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki en yüksek değerleri aşağıdaki gibidir:

Radyo Dalgaları
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*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/Bilek 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 http://www.who.int/peh-emf sitesinden ulaşabilirsiniz.

Frekans Bandı Yüz/Kafa SAR - 10mm (W/Kg) Bilek SAR - 0mm (W/Kg)
GSM 900 0,014 0,080
DCS 1800 0,377 1,148
LTE Band I 0,03 0,616
LTE Band III 0,686 1,253
LTE Band VII 0,729 2,116
LTE Band VIII 0,009 0,021
TDD Band 20 0,009 0,015

SAR Test Limit 2.0 W/Kg 4.0 W/Kg

Sonuç GEÇTİ / İZİN VERİLDİ

Raporlanan En Yüksek SAR 
(W/Kg) - 10g
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Genel Bilgiler

• İnternet adresi: www.wikywatch.com.tr
• Yardım hattı: Yukarıda yazılı olan web sitesinden ya da (0216) 345 93 60 numaralı telefondan 
  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) bölümünden yardım alabilirsiniz. Daha fazla 
yardım, geri-bildirim, soru ve önerileriniz için "info@imfexim.com" e-posta adresi ile tarafımıza 
ulaşabilirsiniz.
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Feragatname

İMF Elektronik Ltd., 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 İMF Ekeltronik Ltd.'nin tüm kayıplar, zararlar, hukuki sebepler 
içinsözleşmeye 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 4S 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 kılavuzun-
daki açıklamalar ile Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’nin işleyişi arasında bazı farklılıklar olabilir.



Kullanım Koşulları ve Uyarılar

87

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 atmayın, patlamaya 
sebep olabilir. Bu öğeler, yerelveya bölgesel kurumlarınız tarafından işletilen ulusal toplama ve 
geri dönüşüm programları doğrultusunda imha edilmelidir. İmha edilmesini istediğiniz ve kullanmak 
istemediğiniz 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 İMF Elektronik Destek Hattı (0216 345 93 60) ile 
iletişime geçiniz.

Geri Dönüşüm
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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 Hakkın-
da 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)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.

5) 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 ma-
lın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. 

6) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 
garanti kapsamı dışındadır.

7) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasıyla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir.

8) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
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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) Yetkili servis dışında müdehale 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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1) Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni lütfen ateşten, yüksek sıcaklıktan ve yüksek ısıdan uzak 
tutunuz. 

2) Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni ve yanında sunulmuş olan aparatlar/gereçler (saat, şarj 
kablosu, tornavida ve vida) kesinlikle ağza alınmamalı, çiğnenmemeli ve yenilmemelidir. Bununla
ilgili yaşanabilecek tüm sağlık problemlerini kullanıcılar kabul eder ve bu durum/durumlar ile IMF 
Elektronik  sorumlu değildir. 

3) Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’nin gücü tamamen bittiğinde saat kapanır ve konum bilgisini 
telefondaki uygulamaya göndermez. Saatin bataryasının dolu olmasına dikkat ediniz.

4) Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ni IMF Elektronik yetkilileri dışında parçalarına kesinlikle ay-
rılmamalıdır. Aksi halde “Akıllı Çocuk Telefonu” ürününde oluşabilecek elektronik arızalardan, ek-
ran ile ilgili tüm arızalardan ve yapısal bozukluklardan IMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic. 
Ltd. Şti. sorumlu değildir. 

5) Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’nin bataryası, sadece IMF Elektronik yetkilileri tarafından de-
ğiştirilmelidir. 
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6) Wiky 4S saat kurulumu sadece yetişkin gözetimi altında yapılmalıdır.

7) Şebeke erişiminin kısıtlı olduğu veya kapsama alanı dışındaki yerlerde Wiky 4S Akıllı 
Çocuk Saati’ne ulaşılamayabilir.

8) Cihazda kullanılan SIM kartın internet bakiyesi yoksa, bitmişse veya hattın faturası ödenmemiş 
ise, Wiky 4S Akıllı Çocuk Saati’ne hiçbir şekilde arama yapılamaz.
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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 kapsayıcı 
değildir. Yazılım ürünlerinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına veya yazılım üzerindeki
kusurların giderileceğine dair garanti verilemez.

Fiziksel Ortamda Somutlaşmayan Yazılım
Fiziksel ortamda somutlaştırılmayan yazılım ( İnternetten indirilen diğer yazılımlar vs.) ile birlikte 
garanti verilemez.
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TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED

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

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer name : TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED
ADD : Un�t 3102, Zhong��ng A, Poly-Plaza Clover, No.406#2, Huasu� Road,
Zhuj�ang New Town, T�anhe D�str�ct, Guangzhou Ch�na Z�p:510623
TEL & FAX : +86 020-8348 6494

EC – Declarat�on of Conform�ty for Mach�nes �n accordance to the
EC-– R&TTE-D�rect�ve 2014/53/EU
EMC 2014/30/EU

BRAND: WIKY

Des�gnat�on / Funct�on : GPS KIDS WATCH

Type/Model :WKY4646

 Products funct�on
 GPS+base stat�on,Two mode to lactat�on
 Mob�le phone or Computer GPRS serv�ce platform, double control model
 GPRS real-t�me locat�on,trace,mon�tor
 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 EN 301 511 V9. 0. 2

ETSI EN 300 440 V2.1.1

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 2011-09

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 2013-08

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 2005-11

ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 2010-10

ETSI EN 62368-1:2014

Modifications to the machine without our autorisation will invalidate this certificate.
Guangzhou,10.11.2021
Ziling Liang
General Manager
TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED
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ÜRÜN ADI

BAĞLANTI
İşletim Sistemi

WiFi
Bluetooth

AĞ

Wiky Watch 4S Akıllı Çocuk Telefonu
Wiky OS

GSM / WCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE
GSM: 850Mhz / 900Mhz / 1800Mhz / 1900Mhz

WCDMA: 850-900-1900-2100 
FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 /  B17 / B20 / B28A

TDD: B38 / B39 / B40 / B41

IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2
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DONANIM

EKRAN

GÜÇ

Yonga Seti

İşlemci / İşlemci Hızı
Bellek

Dokunmatik Panel

Boyut
Çözünürlük

Batarya Kapasitesi

Şarj Kablosu

Spreadtrum 8521L

1.3GHz Dual-core ARM Cortex™- A53

512MB + 4GB

1.4'' IPS
240 x 240

Kapasitif Ekran

680 mAH

Manyetik Şarj Kablosu
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ÖZELLİKLER

SOFTWARE

SIM Kart Tipi

Kamera

Fener

Titreşim
IP Koruma sınıfı

Yazılım

Nano SIM Kart

0.3 MP (Görüntülü Görüşme Desteği)

Var
Hareket Algılayıcı G-sensor

Yok
IP67

Ürün Boyutu 40mm x 47mm x 16.3 mm

Android 4.4.2

Güncelleme Otomatik Sistem Güncelleme




