Çocuk Güvenlik Saati
Kullanım Kılavuzu
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Ürün Hakkında Bilgi
Ürünümüz Çocuk güvenliği saatini aldığınız için teşekkür ederiz. Saatin tüm fonksiyonlarını
öğrenmek ve doğru şekilde kullanmak için kullanım kılavuzunun tamamını okumanızı
tavsiye ederiz.
Bu ürünün temel kullanım amacı çocuğunuzun yerini belirlerme ve takiptir. Bununla
birlikte sadece sizin belirleyeceğiniz kişiler ile sınırlı iletişim fonksiyonlarına da sahiptir. Bu
özellikleriyle güvenli bir şekilde çocuğunuzu izleme ve gerektiğinde kendisine ulaşma
imkanı sağlamaktadır.
Saatin konum tespit fonksiyonu 2 ayrı teknolojiye dayanmaktadır;
1. GPS : Uydu ile yer tespiti , konum belirleme hassasiyeti nispeten yüksek bir
teknolojidir. Çalışması için açık alanda veya gökyüzünü gören bir ortamda
bulunması gerekir.
2. LBS : GSM baz istasyonlarından gelen sinyal kuvvetine göre yer belirlemesi yapan
teknolojidir. GPS’e göre hassasiyeti daha düşüktür ancak kapalı mekanlarda da
konum belirlemeyi sağlar.
Saat, uygulama üzerinden seçeceğiniz yer belirleme yöntemine göre bu iki teknolojiden
birisini veya her ikisini duruma göre kullanır. Bu nedenle, yer belirleme hassasiyeti
seçiminize ve ortam koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Firmamız bu kitapçıkta bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Kullanmadan Önce Hazırlıklar
Uygulama
Ürünü kullanmaya başlamadan önce “Temas” isimli uygulamamızı internet sayfamızdan
(www.morpheus.com.tr) veya GooglePlay/AppleStore** dan telefonunuza yüklemeniz
gerekmektedir.
Akıllı telefonunuzdan web sayfamıza girdikten sonra “indir” linkine tıklayarak android için
apk, apple cihazlar için ipa uzantılı dosyayı indirebilirsiniz.
Uygulamamız 2.2 ve üzeri Android işletim sistemi veya güncel IOS işletim sistemli
telefonlar ile uyumludur.
**Uygulama Google Play/Apple Store ‘a yükleme aşamasındadır.
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GSM Hattı ve SIM Kart
Ürün temel işlevlerini yerine getirebilmek için data (2G Edge/3G) özelliği olan bir GSM hattına ihtiyaç
duyar. Önerimiz, çocuğunuz için kendi GSM hatlarınızın dahil olduğu GSM operaötüründen düşük data
kotası olan (250 MB normal bir kullanım için yeterlidir) ve limitli arama paketi olan bir hat temin
etmenizdir. (cep telefonunuzdaki uygulama saatin bazı ayarlarını değiştirmek istediğinizde sms
kullanmaktadır)
SIM kart girişi Micro SIM desteklediği için SIM kartınızı micro olarak temin etmeniz gerekmektedir.
Ürün, data bağlantısını 2G (Edge) olarak sağladığı için hem daha az pil kullanımı hem de daha verimli
erişim için 3G özelliğini operatörünüzden kapattırmanızı öneririz.(ürün kullanımı amacı gereği yüksek
İletişim hızına ihtiyaç duymadığından güç tasarrufu amaçlı 2G çalışacak şekilde üretilmiştir.)
Saat üzerinde tuş takımı olmadığı için, SIM kartınızın PIN kilidinin iptal edilmesi gerekmektedir. Kartı
saate takmadan önce herhangi bir telefona takarak PIN kilidini telefonunuzun güvenlik ayarlarından
iptal ediniz.

Saatin Şarj Edilmesi
Saatin USB girişi sol tarafında kapağın altındadır. Şarj kablosunun küçük ucunu (micro USB) saatin USB
yuvasına yerleştirin ve büyük ucunu (standart USB) da saatle birlikte gelen adaptöre takarak adaptörü
elektrik prizine takın.
***Sadece saat ile birlikte sağlanan USB güç adaptörü ve USB kablosu kullanın. Ruhsatsız, orjinal
olmayan adaptör ve kablo kullanımı bataryanın patlamasına ya da saatin zarar görmesine neden olabilir.
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APN Ayarları
Saatin üzerindeki yazılım Türkiye’deki GSM şebekeleri ile uyumlu çalışacak şekilde
“internet” APN i ayarlı olarak hazırlanmıştır. Bunun dışında bir APN kullanma ihtiyacı
halinde veya saat ile uygulama arasında iletişim sağlanamadığı durumda aşağıdaki
talimatlar ile APN’I ayarlamanızı öneririz.
Saate sim kartı takılı haldeyken ve saat açıkken herhangi bir telefondan kısa mesaj(sms) ile
aşağıdaki karakter dizisini saatte kullandığınız gsm numarasına gönderiniz.
APNS*1*apnismi*******
Örneğin:
GSM öperatörünüzün sağladığı apn ismi internet ise aşağıdaki mesaj gönderilerek apn
ayarı yapılabilir.
APNS*1*internet*******
Mesajı gönderdikten sonra ayarların aktif olması için lütfen saati kapatıp açınız. Yaklaşık
30~60 saniye sonra saatiniz güncel zamanı gösterecektir.
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Saatin Fiziksel Tanıtımı
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A- Açama-Kapama/arama sonlandırma düğmesi:. Bu düğmeye 4 saniye basılı tutarak cihazı
kapatıp açabilirsiniz. Gelen aramayı reddetmek veya devam eden bir aramayı sonlandırmak için
kısa süreli bazınız. 8 saniye bazılı tuttuğunuzda cihaz kapanıp açılacaktır.
B- 1 Numaralı düğme: Yeni bir arama geldiğinde bu düğmeye basarak cevaplayabilirsiniz. Bu
düğmeye uzun süreli basarak önceden tanımlanmış birinci sırada bulunan aile numarasını
arayabilirsiniz. Görüşme halindeyken, bu düğmeye basarak sesi yükseltebilirsiniz. Bu düğme
aynı zamanda sinek kaçırma özelliğini aktif etmek için de kullanılır. Bu fonksiyon için görüşme
halinde değilken iki defa düğmeye basınız. Aynı işlemi tekrarladığınızda işlev sonlandırılacaktır.
C- 2 Numaralı düğme: Yeni bir arama geldiğinde bu düğmeye basarak cevaplayabilirsiniz. Bu
düğmeye uzun süreli basarak önceden tanımlanmış ikinci sırada bulunan aile numarasını
arayabilirsiniz. Görüşme halindeyken, bu düğmeye basarak sesi azaltabilirsiniz. Bu düğme aynı
zamanda sesli mesaj gönderme/alma işlevinde kullanılır. (bknz. Sesli Mesaj)
D- 3 Numaralı düğme: Yeni bir arama geldiğinde bu düğmeye basarak cevaplayabilirsiniz. Bu
düğmeye uzun süreli basarak önceden tanımlanmış üçüncü sırada bulunan aile numarasını
arayabilirsiniz. . Bu düğme aynı zamanda sesli mesaj gönderme/alma işlevinde kullanılır. (bknz.
Sesli Mesaj)
E- SOS Düğmesi: Bu düğmeye 3 saniye süreyle basıldığında tanımlı tüm aile numaralarına SOS
mesajı gönderilir, ardından cevaplanana kadar sırayla ilk 3 aile numarasına arama yapılır.(bknz
SOS işlevi) Bekleme modunda iken SOS düğmesine kısa süreli basıldığında ses ayar ekranı
görüntülenir. Bu ekrandayken 1 ve 2 numaralı düğmeler ile ses yükseltilip azaltılabilir. Ayrıca,
yeni bir arama geldiğinde diğer düğmelerde olduğu gibi bu düğmeye basarak da
cevaplayabilirsiniz.
F- Mikrofon: Görüşme sırasında üzerinin kapalı olmaması önemlidir.
G- USB/Şarj girişi: Saatle birlikte gelen şarj adaptörü , USB kablosu ile bu girişe bağlanarak şarj
işlemi gerçekleştirilir. Saat kapalı konumdayken USB kablosu ile bilgisayarınızın USB girişine
bağlandığı takdirde içindeki çalma tonlarına (amr uzantılı) erişebilirsiniz.
H- Hoparlör: Görüşme sırasında üzerinin kapalı olmaması önemlidir.
I-

SIM Kart Girişi: GSM hattınızın bağlı olduğu Micro SIM kartınızı bu girişe metal yüzü (chip) aşağı
bakacak şekilde ve kesik köşeli tarafı saatin içine girecek şekilde yerleştiriniz. Bu girişin içinde
yaylı bir mekanizma bulunmaktadır. Çıt sesini duyana kadar kartı içeriye itiniz. Saat üzerinde tuş
takımı olmadığı için, SIM kartınızın PIN kilidinin iptal edilmesi gerekmektedir. Kartı saate
takmadan önce herhangi bir telefona takarak PIN kilidini telefonunuzun güvenlik ayarlarından
iptal ediniz. SIM kart düzgün yerleştirildiği takdirde saat açılırken “Merhaba” yazısı
görüntülenecektir.
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Saatin İşlevleri
Ses Ayarı
Bekleme modunda iken SOS düğmesine kısa süreli basıldığında ses ayar ekranı görüntülenir. Bu
ekrandayken 1 ve 2 numaralı düğmeler ile ses yükseltilip azaltılabilir.

SOS İşlevi
Saatin SOS düğmesine 3 saniye süreyle basıldığında tanımlı tüm aile numaralarına SOS mesajı gönderilir.
Ardından ilk 3 aile numarası cevaplanıncaya kadar sırayla aranır. İlk cevaplayan kişiye tek yönlü ses
iletimi olacak şekilde bağlantı kurulur. (!!!Dikkat!!! Bknz. Ortam Dinleme )
Gönderilen SOS mesajının içinde ise saatin bulunduğu konumu gösteren harita linki bulunmaktadır.
Linke tıklandığında akıllı telefon üzerindeki tarayıcıda harita üzerinde saatin konumu gösterilir.
Harita ve konumun gösterilmesi için, akıllı telefonun internet bağlantısının bulunması gerekmektedir.

Sesli Mesaj Gönderme İşlevi
Sesli mesaj, sadece saatin tanıtılmış olduğu uygulama yüklü akıllı telefonlara gönderilebilir.
Önce, ekranda saat görünümü varken 3 numaralı düğmeye kısa süreli basarak mesaj gönderilecek kişi
seçimi yapılır. Ardından 2 numaralı düğmeye uzun süreli bastığınızda kayıt işlevi başlar, düğmeyi
bıraktığınızda ise mesaj kaydı sonlandırılıp seçilmiş olan kişiye gönderilir
*Bu işlev için akıllı telefonun internet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.

Sesli Mesaj Alma, Dinleme ve Cevap Verme
Saate sesli mesaj geldiğinde, ekranda “Message” yazısı ardından gönderen için önceden seçilmiş temsili
resim görüntülenir. Gelen mesajı dinlemek için 2 numaralı düğmeye basilar. Cevap vermek için 3
numaralı düğmeye uzun süreli bastığınızda kayıt işlevi başlar, düğmeyi bıraktığınızda ise mesaj kaydı
sonlandırılıp gönderilir. Mesajlaşma modundan çıkmak için açma kapama düğmesine basılması
yeterlidir.
*Bu işlev için akıllı telefonun internet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.
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Uygulamanın Kullanımı ve Ayarlar
Uygulamayı ilk defa kullanmadan önce ilk bölümde anlatıldığı şekilde hattınızı, sim kartınızı ve akıllı
telefonunuzu hazırlayınız. SIM kartı takılı şekilde saati açtıktan sonra, hattınızın çalıştığını ve saatin GSM
şebekesine erişimini kontrol etmek için GSM numarasını akıllı telefonunuzdan arayınız. Saatinizin
aranabilmesi SIM kartınızı doğru taktığınızı gösterir. Aradığınızda saat çalmıyorsa SIM kart yanlış takılmış
olabilir veya hattınız ile ilgili bir soruna işaret edebilir.
***Uygulamanın kullanımı, akıllı telefonunuzda data erişiminin veya kablosuz bağlantının (internet)
aktif olmasını gerektirir.
***Uygulama, bazı fonksiyonları aktif etmek için saate SMS gönderir.

Kayıt
Uygulamayı kullanacak her aile üyesinin uygulama üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirmesi
gerekmektedir. Uygulamayı açtığınızda gelen ekrandan “Kayıt” linkine tıklayınız.
Kullanıcı adı, parola, parola doğrulama ve e-posta alanlarını doldurarak “kayıt” tuşuna basınız.

Saat Ekleme
Aynı uygulamaya birden fazla saat ekleyebilirsiniz. Örneğin iki çocuğunuz varsa herbirinin saatini ayrı
ayrı ekleyip aynı uygulama üzerinden ikisini de takip edebilirsiniz. Saat eklemek için, kayıt işlemini
tamamlayıp seçtiğiniz kullanıcı adı ve parolayı yazdıktan sonra “giriş” tuşuna basınız.
İlk girişte, henüz tanımlanmış bir saat bulunmadığı için “Saat Ekleme” hatırlatma ekranı gelecektir. “OK”
‘e tıklayarak “Saat Ekleme” ekranına geçiniz.
Bu ekranda, çocuğunuzun fotografını mevcut fotograflardan seçebilir veya yeni bir fotograf çekerek
ekleyebilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki alanları doldurup detay bilgi sağlayabilirsiniz.
Isim: Çocuğunuzun ismi veya takma bir isim
Cinsiyet, Doğum Günü, Boy, Ağırlık: Çocuğunuza ait bilgiler
Saatle ilgili bilgiler bölümünde, aşağıdaki alanların sırayla ve prosedüre uygun olarak doldurulması
gerekmektedir.
Saat numarası: saat üzerindeki GSM hattının numarası
Benim numaram: uygulamanın üzerinde bulunduğu telefonun GSM numarası
IMEI: saatin IMEI numarası (bu alanı, saatin kutusundaki kare barkodu taratarak otomatik
doldurabilirsiniz, bunun için alanın hemen sağındaki “karekod” tuşuna basınız)
Kod: Yukarıdaki 3 alan doldurulduktan sonra “kodu al” butonu aktif olur. Bu butona bastığınızda saatin
numarasına kısa mesaj gönderilir. Kısa mesaj saate ulaştığında, saatin ekranında 4 haneli anahtar kod
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numerik olarak görüntülenir. Bu sayıyı, “Kod” alanına yazarak devam ediniz.
Takipçi ve Sembol: Bu alanlara tıkladığınızda açılan ekranda çocuğa olan yakınlığınızı (anne, baba, vs.) ve
kendiniz için uygun sembolü seçebilirsiniz.
Konum sembolü: Bu alanda, saatin konumunu gösterecek sembolün rengini seçebilirsiniz.
Tüm alanları doldurduğunuzda sağ üst köşedeki “Kaydet” butonuna basarak işlemi tamamlayınız. Birden

fazla saat kaydı yapacaksanız diğer saat kayıtlarını, uygulamanın ayarlar

menüsündeki “Saat

Ekleme” seçeneğine girerek yapabilirsiniz.

Aile Numaraları Ekleme / Düzenleme
Aile numaraları, saati arayabilecek, yani çocuğunuza erişebilecek, numaralardır. Bu numaralar aynı
zamanda SOS mesajının gönderildiği numaralardır. Her saate en fazla 8 adet aile numarası eklenebilir. İlk
3 tanesi, saatin üzerindeki 3 düğme ile aranabilir, SOS mesajından sonra aranan numaralar da sadece ilk
3 aile numarasıdır.
Aile numaralarını eklemek, düzenlemek için uygulamada eklediğiniz saati takip ederken sağ üst köşedeki
menu simgesine tıklayıp açılan menüden “Aile Numaraları Düzenle” seçeneğini seçiniz. Açılan ekranda 8
adet numarayı tercihinize göre düzenleyip sağ üst köşede bulunan “kaydet” tuşu ile kaydedebilirsiniz.

Konum Tespiti

Uygulamanın ana ekranında hızlı ulaşım menüsünü
açtığınızda en üstteki sembole
tıklayarak saatten konum bilgisini sorgulayabilirsiniz. Eğer saat erişilebilir durumdaysa, birkaç saniye
içinde konum bilgisi güncellenir ve yeni konum harita üzerinde görüntülenir.

Sürekli Konum Tespiti/Takibi

Hızlı erişim menüsünde üstten ikinci sembole

tıklayarak sürekli konum takibi özelliğini aktif

edebilir veya aktifse bu özelliği kapatabilirsiniz. Sembol renkli olduğunda özellik aktiftir ve konum,
ayarlarda belirlenmiş olan zamanlamaya uygun olarak sürekli güncellenir.
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Güvenli Alan

Hızlı erişim menüsünde üstten üçüncü sembole

tıkladığınızda güvenli alan özelliğini aktif

edebilir veya aktifse bu özelliği kapatabilirsiniz. Bu özelliği aktif etmek için öncelikle ayarlardan bir
güvenlik alanı belirlemeniz gerekir. Sembol renkli olduğunda özellik aktiftir ve saat belirlediğiniz alanın
dışına çıktığında, uygulamaya bir uyarı gelir. (Telefonunuzun internet bağlantısının aktif olması ve
uygulamanın açık olması koşuluyla.)
***Bu özellik, konum güncelleme (sürekli konum tespiti) özelliğine ve ayarlardaki güncelleme
periyoduna bağlı çalışır. Eğer güncelleme aralığı uzunsa saatin belirlenen alanın dışına çıktığı bilgisini
almanız da uzun sürecektir.
Güvenli alanı belirlemek için ayarlar menüsünden “güvenli alan” seçeneğini seçerek yeni bir harita
ekranına geçiniz. Bu ekranda sağ üst köşedeki “ayarla” düğmesi ile çizim işlemine başlayabilirsiniz.
Ekranda dilediğiniz büyüklük ve şekilde bir kapalı ekran çizdikten sonar “tamam” tuşuna tıklayarak
işlemi tamamlayabilirsiniz. Ekranın sol altındaki düğme ile belirlediğiniz alan ve saatin en son konumu
arasında geçiş yapabilirsiniz.

Saat Çıkarıldı Uyarısı
Saatin kola temas eden arka yüzeyindeki algılayıcısı sayesinde koldan çıktığında uyarı verme özelliği
bulunmaktadır. Bu özelliği aktif etmek veya aktifse kapatmak için hızlı erişim menüsünde üstten

dördüncü sembole

tıklamanız yeterlidir. Sembol renkli olduğunda özellik aktiftir ve saat

koldan çıkartıldığında uygulamaya bir uyarı gelir. (Telefonunuzun internet bağlantısının aktif olması ve
uygulamanın açık olması koşuluyla.)

Veli-Çocuk Uzaklık Kontrolü
Saatin, “bluetooth ile uzaklık kontrolü özelliği” sayesinde çocuğunuz yakınınızda fakat her zaman
gözünüzün önünde bulunmadığı durumlarda, uzaklaştığında haberdar olmanız mümkündür. Bu özelliği
aktif etmek için hızlı erişim menüsünde üstten beşinci sembole

tıklamanız yeterlidir. Açılan yeni

ekranda saatin ne kadar yakınında olduğunuzu mavi dairenin büyüklüğünden anlayabilirsiniz. Bu daire,
çocuğunuzun bulunabileceği alanı temsil etmektedir. Bu ekrandan çıktığınızda yakınlık takibi özelliği
kapatılır.
***Bu özelliği kullanabilmeniz için öncelikle telefonunuzda Bluetooth özelliğini aktif etmeniz ve saat
ile telefonunuzu eşleştirmeniz gerekmektedir.
***Bu özellik şu anda sadece Android 4.3 ve üstünde çalışmaktadır.
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Çarpışma/Düşme Uyarısı
Saat, çarpma/düşme gibi durumları üzerindeki G algılayıcısı sayesinde tespit eder. Bu tür durumlarda

uyarı almak için bu özelliği, hızlı erişim menüsünde üstten altıncı sembole

tıklayarak aktif

edebilirsiniz. Sembol renkli olduğunda özellik aktiftir ve ayarlarda belirlediğiniz “çarpışma seviyesi”
hassasiyetine göre uygulamaya bir uyarı gelir. (Telefonunuzun internet bağlantısının aktif olması ve
uygulamanın açık olması koşuluyla.)
Özelliği kapatmak için aynı sembole tekrar tıklamanız yeterlidir.

Algılama ve uyarı hassaiyetini belirlemek için ayarlar

menüsünden

“çarpışma seviyesi”

seçeneğini seçmeniz ve ardından bu ekranda tercihinize göre seviyeyi seçmeniz yeterlidir.
Ayar çubuğunun sol tarafı daha hassas algılama yapılmasını sağlarken, sağ tarafa doğru çektiğinizde
sadece daha hızlı düşme ve çarpma durumlarının algılanmasını sağlar. Fazla hassas bir ayar tercih
ettiğinizde daha sık uyarı alırsınız.

Geçmiş Konumlar

Ayarlar menüsünden

“geçmiş konumlar” seçeneğini seçtiğinizde, saatin geçmiş saat ve

tarihlerde bulunduğu konumları görebileceğiniz başka bir harita ekranına geçiş yapabilirsiniz. Bu
ekranda alttaki sağ ve sol ok tuşları ile tarihler arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu ekrandan çıkmak için sol
üstteki “geri” ok tuşunu kullanabilirsiniz.

Takip Aralığını Belirleme ve Güç Koruma Özellikleri
Saat, sürekli konum tespiti ve diğer sürekli kontroller (güvenlik alanı) için sizin önceden belirleyeceğiniz
aralıklarda konum güncellemesi yapar. Bu aralık ne kadar küçük olursa saat o kadar sık güncelleme
yapacaktır. Güncelleme sayısı arttıkça da daha fazla pil kullanımı meydana gelecektir.

Ayarlar menüsünden

“güç koruma ayarı” seçeneğini seçtiğinizde gelen ekranda üst kısımda

bulunan ayar çubuğu ile güncelleme aralığını 3 dakika – 30 dakika arasındaki seçeneklerden birine
getirerek bu ayarı yapabilirsiniz.
Aynı ekranda, orta kısımdaki “konum belileme ayarı” seçenekleri ile yine pil kullanımına etki eden
konum belirleme yöntemini seçebilirsiniz.
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Hassas: Önceliği GPS’e veren konum belirleme yöntemi (en yüksek pil kullanımı)
Genel: GPS ve LBS ‘i aynı anda verimli kullanan konum belirleme yöntemi (orta seviye pil kullanımı)
Güç Koruma: GPS’i devre dışı bırakıp sadece LBS kullanan yöntem (en düşük pil kullanımı, net olmayan
konum)
Yine aynı ekranın en alt kısmında “Uyku Aralığı” bölümünde belirleyeceğiniz zaman aralığında saat en az
güç harcadığı, konum belirlemediği bir moda geçer. Bu özelliğin aktif olması için zaman aralığının
yanındaki düğmenin aktif edilmesi gerekir.

Tüm Saatlerin Konumları

Eğer uygulamaya birden fazla saat eklediyseniz ayarlar menüsünden

“tüm konumlar”

seçeneğini seçerek ulaşacağınız ekranda tüm saatlerin konumlarını görebilirsiniz.

Sessiz Zamanlar
Saati, belirlediğiniz zaman aralıklarında sessiz hale getirebilirsiniz. Bu aralıklarda saate dışarıdan arama
yapılamaz. Böylelikle, örneğin çocuğunuzun ders saatlerinde rahatsız edilmesi veya dikkatinin dağılması
engellenmiş olur.

Ayarlar menüsünden

“sessiz zamanlar” seçeneğini seçerek geçeceğiniz ekranda artı sembolü

ile bir veya birden fazla sessiz zaman aralığı ekleyebilirsiniz. En alttaki “Sil” düğmesine
bastığınızda, aralıkların yanında çıkan eksi sembolleri ile istediğiniz aralığı silmeniz mümkündür. Silme
işlemi tamamlandığında ekranın altındaki “Bitti” düğmesi ile işlemi sonlandırınız. Tekrar artı sembolü ile
ekleme yapabilirsiniz.
Bu ekrandaki düzenlemeleriniz tamamlandığında, ekranın sağ üstündeki “Kaydet” düğmesi ile kaydedip
bir önceki ekrana dönebilirsiniz. Kaydetmeden dönmek için ise, ekranın sol üstündeki geri ok tuşunu
kullanabilirsiniz.

Adım Sayar
Saatin adım sayma özelliği bulunmaktadır. Uygulamanın harita ekranında sol alt köşede adım sayısı

görüntülenir.
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Sesli Mesaj

Saatin sesli mesaj özelliğini kullanarak çocuğunuza mesaj bırakmak veya kendisinden gelen mesajları

dinlemek için harita ekranında bulunan mikrofon sembolüne tıklamanız gerekir.
Bu ekranda gelen mesajların üzerine tıklayarak dinleyebilir veya en alttaki “bas ve konuş” düğmesine
basılı tutarak mesaj bırakabilirsiniz. Düğmeyi bıraktığınızda mesajınız kaydedilir ve saate gönderilir.
*Bu işlev için akıllı telefon internet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.

Ortam Dinleme

Saatin çocuğunuza haber vermeden kendisini dinlemenizi, bulunduğu ortamda tehlikeli bir durum
olmasından şüphe ettiğinizde bunu çevresine farkettirmeden anlamanızı ve önlem almanızı sağlayan
ortam dinleme özelliği bulunmaktadır.

Harita ekranındaki telefon simgesine

tıkladığınızda saate bir mesaj gönderilir ve saat ,

uygulamanın bulunduğu telefonu geri arar. Bu aramada ses iletimi saatten telefona doğru tek yönlü
gerçekleşir ve kimse farketmeden ortamı dinlemenizi sağlar.

!!!DİKKAT!!!: Bu ürünün ortam dinleme özelliği ile ilgili olarak ; Uygunsuz Kullanım
Hallerinde (Tehdit, Şantaj Ve Kişilik Haklarına Tecavüz Yoluyla Menfaat Sağlamak Vs.)
Doğabilecek Kanuni Sorumluluk Tamamen Kullanıcıya Aittir. Bu Tür Uygulamalar ile
Şahıslara Yönelik Kullanımların Suç Teşkil Edebileceğini Hatırlatırız. Bu Tip
Uygulamalardan Satıcı, Satıcılar Sorumlu Tutulamazlar. Alıcı, Siparişi ile Birlikte Bu
Şartlari Kabul Etmiş Sayılır.

14

