GPS/GSM
TABANLI TAKİP SAATİ
WONLEX - H1
Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

ÖNEMLİ


Bu sistem kişi takibi ve konumlaması için
tasarlanmıştır. Başkalarının izinsiz takibi ve yasalara
karşı gelme vb durumlar nedeniyle şirketimiz bir
sorumluluk kabul etmemektedir.



Tüm GPS sistemleri bir yanılma payıyla konum bilgisi
verir. GPS altyapısı kullanması nedeniyle, Kuzzum da
konum bilgilerini bir yanılma payıyla vermektedir.



GPS Akıllı Saat açık alanda ve GPS uydularını
görüyorsa 0-10 m. aralığında çok hassas konum bilgisi
verir. Kapalı alanda, uydu görmüyor ama wifi modem
var ve modemleri görüyorsa hassas konum bilgisi
sunar. (10-50m). Kapalı alanda, uydu görmüyor ve wifi
sinyali de yoksa GSM baz istasyonlarını kullanır.
Konum bilgisi hassasiyeti 100m+ olabilmektedir.



Veri göndermede GSM operatöründen kaynaklanan
gecikmeler olabileceğini hatırlatmak isteriz.



Kullanım kılavuzumuzun güncellenmiş
www.kuzzum.com’dan elde edebilirsiniz.
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TEMEL ÖZELLİKLER

PAKET İÇERİĞİ



GSM 4 band şebeke, GPS konumlama



Iphone, Android ve Web uygulamalarıyla takip



Acil yardım tuşu



Arama tuşu



2 yönlü sesli görüşme



Eller boşta (Hands Free) görüşme



‘’Saat çıkarıldı’’ uyarısı

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ
1 nolu düğme:
Açma/kapama
Görüşmeyi sonlandırma
2 nolu düğme
GSM 1’i arama
ve tarih gösterme
KUZZUM Akıllı Saat
ŞARJ için USB Kablosu
Kullanım Kılavuzu
Şarj aparatı

3 nolu düğme
GSM 2’yi arama
4 nolu düğme:
Acil Yardım-SOS

CİHAZ ÖZELLİKLERİ


GSM Şebekesi: 850/900/1800/1900 MHz (4 band)



Ekran: 0.66 Inch



CPU: MTK 6261 364MHz



Ürün boyutları: 38 x 24.6 x 10.7 mm



Ağırlık: 40 gr.



Pil: Lithium-ion polymer 3.7V/320mAh



İletişim: GSM,GPRS



GPS, AGPS, LBS, WiFi kapalı mekan hassas konum
bilgisi



GPS konumlama hassasiyeti: Yaklaşık 10-15 m.



Çalışma sıcaklığı: -20 derece - +70 derece



Çalışma nem aralığı:

Düğme 3’e uzun süreli basın. Saat GSM 2 numarasını
arayacaktır.
Düğme 4’e uzun süreli basın. Saat GSM 1’i arayacaktır.

Gelen GSM
yanıtlanması

çağrısının

bir

tuşa

basılarak

Bir çağrı geldiğinde yanıt vermek için 4 nolu düğmeye
basınız. Çağrıyı reddetmek için ise 1 nolu düğmeye
(açma/kapama (on/off) tuşu) basmanız gerekmektedir.

Tarihin görüntülenmesi: 2 nolu düğmeye 2 defa
üstüste
basarsanız
görüntülenecektir.

tarih

(gün,

ay,

yıl

vb)

%5 - %95 RH

Uyarılar

FONKSİYONLAR
Açma / Kapama (On / Off)
Saatin açma kapama düğmesine (1 nolu düğme) 3 saniye
boyunca basarsanız saat kapalıysa açılır.
Saati kapatmak, saat üzerindeki bir düğmeyle mümkün
değildir. Bu tamamen çocuğunuzun isteyerek ya da
istemeyerek saati kapatmasını engellemek için (ya da kötü
amaçlı uygulamaları) tasarlanmıştır. Saatin kapatılması
Kuzzum uygulaması üzerinden yapılabilmektedir.

GSM araması ve Acil yardım (SOS) araması
yapmak
Düğme 2’ye uzun süreli basın. Saat GSM 1 numarasını
arayacaktır.



Cihazı kullanırken GSM sinyal gücünün olabildiğince
yüksek olduğu konumda tutmaya çalışınız.



En iyi sonucu almanız için cihazın ilk kullanımından
önce 2 saat boyunca şarj edilmesi gerekmektedir.
Cihazı, paketten çıkan şarj cihazı dışında bir cihazla
şarj etmeyiniz.



Pilin Stand by süresi
i. 10 dakikada bir konum bilgisi gönderme modunda
60 saattir.
ii. Konum bilgisi gönderilmemesi durumunda ise 350
saattir. (GSM şebeke sinyal seviyesine gore
farklılık gösterebilir).

Satın aldığınız ürün, bir cihazdan öte, bir takip sistemidir.
Bu sistem, saat ile birlikte mobil ünitenizde (akıllı telefon,

tablet,
laptop
vb)
kullanacağınız
KUZZUM
uygulamasındaki harita ve kullanıcı arabiriminden oluşur.
Paketin içinden çıkan saat, GPS/GSM tabanlı bir üründür,
dolayısıyla bir GSM sim kart içermektedir. GSM sim kart,
ürünün içine, şirketimiz tarafından yerleştirilmiş ve sizin
hiçbir şey yapmanıza gerek olmaksızın tarafımızdan
kullanımınıza hazır hale getirilmiştir. Bu SIM kart Kuzzum
firmasına aittir, GSM aboneliği Kuzzum firması üzerinedir.
Dolayısıyla simkartla sizin bir ilginiz olmadığı gibi, GSM
operatörüne de, bir ödeme yapmayacaksınız.
Şimdi yapmanız gereken sadece 3 şey var :
1)

Saati çocuğunuzun koluna takmak.

2)

Takip işlemini yapacağınız mobil ünitenize (Akıllı
telefon, tablet ya da laptop vb) ücretsiz Kuzzum
uygulamasını indirmek. (Appstore veya Google play)

3)

Takibi yapacak ve acil durumlarda cihazın haber
vereceği 2 GSM numarasını saate tanıtmak.

Uygulamayı mobil ünitenize indirdikten sonra ve takibi
başlatmak istediğinizde, (her müşterimizin sadece kendi
cihazını takip edebilmesi için) kendi kullanıcı adınızı ve
şifrenizi girmelisiniz.
Kullanıcı adınız, ürünü satınalırken vermiş olduğunuz eposta adresinizdir, Şifreniz ise abc123 ‘ dür. Önerimiz;
şifrenizi değiştirmenizdir. Nasıl değiştireceğiniz HIZLI
BAŞLANGIÇ dökümanında anlatılmaktadır.
Bu adımları yapmanız sonrasında
1)

Artık mobil ünitenizde (Akıllı telefon, tablet) bir
Kuzzum uygulamanız var,

2)

Kendinize özel bir kullanıcı
adresiniz) ve şifreniz var,

3)

Saatin acil durumlarda haberleşeceği GSM
numaralar (GSM1 ve GSM2) cihazınıza tanıtılmış
durumda.

adınız

(e-posta

Kullanıma hazırız .
Cihazın pil durumunu web veya mobil uygulamada
çocuğunuzu
gösteren
ikonun
üzerine
tıklayarak
görebilirsiniz. Lütfen cihazınızın pilinin şarjlı olmasına
özen gösterin.

Takip
Takip 2 türlü yapılabilir :
1)

Canlı : Kuzzum uygulamasını mobil ünitenizden
çalıştırdıktan ve kullanıcı adı-şifrenizi girdikten sonra
başka bir şey yapmanıza gerek kalmadan saati
(çocuğunuzu) harita üzerinden canlı olarak takip
edebileceksiniz. Kuzzum Akıllı Saat hareket
halindeyse, hızını da görme şansınız var elbetteki.

2)

Geçmişe Dönük : Kuzzum Çocuk Takip Sistemi,
size, saatin, 3 saat önce, dün ya da geçen hafta
nerelere gittiğini, hızlarıyla beraber öğrenme şansı
da tanıyor. Yapmanız gereken ‘Geçmiş’’ düğmesini
tıklamak ve zaman aralığı bilgilerini girmek. Hepsi
bu. Karşınıza çıkan yeni ekran size, girmiş
olduğunuz zaman diliminde cihazınızla ilgili konum
ve hız bilgilerini sunuyor olacak.

Güvenli Bölge (Sadece dokunmatik ekranlı
cihazlarda kullanılır)
Kuzzum sisteminin size sunduğu bir diğer olanak da
Güvenli Bölge (Geofence) dir.
Mobil ünitenizden yarıçapını sizin belirlediğiniz bir çember
çiziyorsunuz. Çemberi çizmek için yapmanız gereken:
Kuzzum uygulamasında ‘’Canlı’’ ekranındayken güvenli
bölge olarak belirlemek istediğiniz yerin (ev, okul, yuva
vb.) üzerine parmağınızla 2-3 saniye basmak. Karşınıza
çıkan pencerede Güvenli Bölge’ye bir ad vermek ve
kaydetmek. Bu şekilde
Kuzzum Çocuk Takip
Sisteminde 5 adet Güvenli Bölge oluşturulabilir.

Saat bu çembere girerken ya da çıkarken, sistem sizi
bilgilendiriyor. Örneğin evi gösteriyor ise çizdiğiniz çember,
saatiniz (çocuğunuz) eve girerken ya da evden çıkarken,
sistem sizin bilgi sahibi olmanızı sağlıyor.

Saatin zil sesi seviyesinin ayarlanması
Saatin araması ya da aranması esnasında (konuşma
aşamasına geçmeden) 2 nolu düğmeye basılması ses
seviyesinin arttırılmasına, 3 nolu düğmeye basılması ise
azaltılmasını sağlayacaktır. Ses seviyesi 0-7 aralığında
ayarlanabilir.

Sesli Görüşme / Numara Atama
Kuzzum Akıllı Saat’in 1 ve 2 nolu düğmelerine birer GSM
numarası atayabilir ve bu iki GSM numarasının saatle
sesli iletişim yapmasını sağlayabilirsiniz.
Kuzzum uygulamasında ‘’Ayarlar’’ düğmesini tıklayınız.
Karşınıza çıkan penceredeki SOS1 alanına yazacağınız
GSM numarası 2 nolu düğmeye, SOS2 alanına
yazacağınız GSM numarası da 3 nolu düğmeye atama
yapacaktır.
Kaydet düğmesine basarak işlemlerinizi kaydedin.
Bu ayarlamaların yapılmasıyla Kuzzum Akıllı Saat, artık
sadece bu GSM numaralarıyla sesli görüşme yapacak ve
sadece bu iki numaradan gelen aramaları kabul edecektir.

Acil Durum
Saati taşıyan kişinin acil bir durumda haber vermesi
gerektiğinde, sesli arama şeklinde haber verme dışında,
saatin üzerindeki Acil Yardım-SOS (4 nolu düğme)
düğmesine basmak suretiyle de acil durum bilgisi
iletilebilir.
Bu
düğmeye 3 saniye basılı tutulduğunda saat,
tanımlanmış GSM1 numarasını arayacaktır.

Konuşma Ses seviyesinin ayarlanması
Saatle sesli görüşme esnasında 2 nolu düğmeye
basılması ses seviyesinin arttırılmasına, 3 nolu düğmeye
basılması ise azaltılmasını sağlayacaktır. Ses seviyesi 0-7
aralığında ayarlanabilir.

Şarj
Saati, paketin içinden çıkan şarj aparatına yerleştirin Şarj
kablosunun USB ucunu bilgisayara, diğer ucunu ise şarj
aparatının şarj soketine takın. Saatin ekranının sağüst
köşesinde şarj edildiğine dair belirtiler göreceksiniz.

BAKIM
ONARIM
VE
KULLANIMDA
UYULMASI GEREKEN KURALLAR



Nakliye sırasında, ortam sıcaklıgı –10°/+80° arasında
bulunmalıdır.



Cihazı kullanmadan
dikkatlice okuyunuz.

kılavuzunu



Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti
kapsamına girmez.



Cihazı fiziksel darbe veya düşmelere maruz
kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar
durumunda cihazınız garanti kapsamı dışında
kalacaktır.



Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği
tarafından
açıklanan
yönetmeliklere
tamamen
uyulmalıdır.



Cihazı vazo, bardak, fincan vs. gibi içi sıvı dolu
devrilebilecek cisimlerin yakınına koymayınız. Cihaz
suya dayanıklı değildir.



Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutunuz.



Arıza durumunda
çalışmayınız.



Cihaz bağlantılarını yaparken dikkat ediniz. Doğru
kablo
bağlantısı
gerçekleştirmediğinizde
cihaz
çalışmaz.



Cihazın nihai imhası tüm ulusal yasalara
düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

önce

cihazı

kullanım

kendiniz

tamir

Kullanım Sırasında İnsan Veya Çevre Sağlığına
Tehlikeli Veya Zararlı Olabilecek Durumlara
İlişkin Uyarılar


Arayüz
Kriterleri
(Telekomünikasyon
Terminal
Ekipmanları için) “BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA
UYGUNDUR.”



Cihazı çok sıcağa maruz bırakmayın, ateşe atmayın.



Ürünün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur,
arıza durumunda yetkili servis istasyonları veya
cihazınızı temin etmiş olduğunuz firmaya müracaat
ediniz.

etmeye

ve

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

Taşıma Ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek
Hususlar



Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve
uygulanmalıdır.

Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı
olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin
olun.



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.



Olağandışı sıcaklık
muhafaza etmeyiniz.



Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.



Cihaz kullanılırken
ettirilmemelidir.





Araca
indirme-bindirme
ve
maksimum dikkat gösterilmelidir.

taşıma

sırasında

değerlerine

herhangi

bir

sahip

yerlerde

sıvıyla

temas



İçindeki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.



Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde,
yağmur altında bırakılmamalıdır.



Elektromanyetik dalgalardan uzak tutunuz.

Cihaz, hassas ve küçük yapıda olduğu için nakliye
esnasında cihazı yanınızda muhafaza etmeniz daha
sağlıklı olacaktır.



Cihazı direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.



Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde
hasar meydana gelebilir.





Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda,
nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi
arayınız:

Lütfen cihaz ile işlem yapmadığınız uzun süre zarfında
cihazı kapalı tutunuz.



Cihaz çalışmıyorsa,

Şarjın daha verimli kullanılarak pil ömrünün daha uzun
sürmesi için :



Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa,

1)

Cihazınızın kullanılmadığı sırada kapalı tutulması,



İşletim kurallarına harfiyen uyduğunuz halde, cihaz
yine de normal şekilde çalışmıyorsa,

2)

Ortam ısısının tabloda
aralığında olması,



Şarj istasyonu, düşürülmüş veya hasar görmüş ise,

3)

Orijinal pil ve şarj cihazı kullanılması gerekmektedir.



Cihazdan gelen beklenmedik bir koku, ısı veya duman
varsa.

belirtilen

çalışma

ısısı

Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım
veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler
Kullanım ömrü 5 yıldır.



Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı
maddelere maruz bırakmayınız.



Cihazın temizliğini sadece nemli bir bezle, cihaza zarar
vermeden yüzeysel olarak yapınız.



Cihaza bakım ve onarım yapmayınız. Herhangi bir
sorunla karşılaşıldığında yetkili servise başvurunuz.
Kullanıcının kendi yapacağı bakım veya onarım
sırasında oluşacak hasardan üretici ve ithalatçı firma
sorumlu değildir.

Üretici Firma

Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı
kurunuz.

www.iwonlex.com



Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda,
Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları
İle Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine
İlişkin Bilgiler
Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir
kısım yoktur.

Cihazın Enerji Tüketimi
Kullanımına İlişkin Bilgiler

Açısından

Verimli

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Shenzhen Wonlex Tech. Co. Ltd.
Room 807 Shi Feng Building, 6267 Bao’an district,
Shenzhen China
Telefon: +86 18681535670

İthalatçı Firma
Kuzzum Takip Sistemleri A.Ş
Adım Sk. Royal Center No:17 K4 Hasanpaşa Kadıköy, İstanbul
TÜRKİYE
Telefon: +90 216 418 2445
Fax: +90 216 337 0833
www.kuzzum.com

Teknik Servis
Hasan Candan-Candan Elektronik
Yıldırım Beyazıt mah., Fatih cd., Rüya apt., 168/G Melikgazi Kayseri
HYB No: 38-HYB-3815

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI



Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici,
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11
inci maddesinde yer alan,



Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,



Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu,
satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında,

1)

Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek
sözleşmeden dönme,

2)

Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden
indirim isteme,

3)

Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün
masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz
onarılmasını isteme,

4)

İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile
değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi
yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde
malın,

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini
veya
imkân
varsa
malın
ayıpsız
misli
ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur.
Satıcı
tarafından Garanti
Belgesinin verilmemesi
durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici,
çıkabilecek
uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki
başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

