
G300 SAATİ İÇİN HIZLI KULLANIM REHBERİ
Kurulumdan önce rehberi dikkatlice okuyun.Saatin rengi göründüğünden farklı olabilir.
1.Kullanım
Saatin aksesuarlarının tam ve satın aldığınız model olduğunu kontrol ediniz. Satıcı tarafından bir GSM SIM kartını danışman
 olarak seçin.GPRS fonksiyonunu ve arayan bilgisini SIM karta tanılayın.Uygulama içeriğini telefonunuza indirin. 
Uygulamanın detayları ile ilgili satıcınızla görüşün.Kullanıcı adınızı kaydetmek için barkod veya QR kodu taratın.
2. Ürün İşlevi
GPS + Merkez istasyon
Telefon alıcısı veya bilgisayar GPRS servis platformu, çift kontrol GPRS gerçek zamanlı konumlandırma, takip ve görüntüleme

3. Ürünü Tanıma

-İnterkom (Dahili Hat)   -Sağlık  -Ayak izi -Alarm Saati  - Güvenlik bölgesi  -Acil yardım (SOS) alarmı  -Saat Çıkarıldı' alarmı  
-Düşük Güç' alarmı   -Uzaktan kapama

4. Ekran Görüntüsü



5. Ürine talimat tanımlama (Koruma)
5.1 Uygulama Kayıt
İlk olarak size özel kimlik girin( Qr kodu taratarak veya el ile
 girerekveya girişten önce kullanıcı adı (en az 4 har�i sayı ya da 
harf ) girin. Diğer bilgileri ve  Uygun biçimde parolanızı girin. 
Kayıt arayüzünü inceleyin:

5.2 Giriş
5.2.1 Uygulamanın İşlevsel Arayüzü
Kayıt işlemini tamamlayın. Arayüzde kullanıcı adınızı ve 
şifrenizi girerek giriş butonuna basarak ana arayüze girin:

3. Ayarlar: Saatin tüm ayarlamalarını yapar.

Bazı Kodların İşlevleri
1. Intercom: Saat ve uygulama arasında ses dönüşümü yapar.Uygulamadan sesli mesajı 
gönderin: ses kaydı işlevini akti�eştirin ve uygulama sesi kayıt etmeye başlasın (15 sn 
kadar). Ardından saate gönderin. Yardım (SOS) butonuna basarak sesi dinletin.Sesi saat
 ile kaydetme: saatin güç butonuna basılı tutarak sesi kaydetmeye başlayın (15 sn kadar)
 ve bırakarak sesi 
gönderin. Uygulama mesajı aldığına dair hızlı mesaj gönderecek(zaman bağlantının
 durumuna bağlıdır.)
2. Harita: Saatin gerkeç zamanlı konumunu gösterir.Harita arayüzü telefonun ve saatin 
gerçek zamanlı konumunu gösterir. 'Locate' tuşuna basarak gerçek zamanlı takip
 fonksiyonunu 3 dakikalığına başlatın(konum bilgisi için zaman aralığı güncelleme 
10 saniye). Saat 3 dakika sonra varsayılan çalışma moduna geri döner. 
Harita arayüzü ayrıca gerçek zamanlı konumlama da 
yapabilir: 
 kırmızı konumlama simgesi - GPS modu, 
mavi konumlama simgesi - merkez istasyon modu, 
yeşil konumlama simgesi - Wifi modu.



a. Saati okul günlerine göre konumlama: GPS fonksiyonu konumlama günleri Pazartesi - Cuma günleri arasında iken konum
bilgisinin gönderimini yapar.
b. Haftasonu günlerine göre konumlama:GPS fonksiyonu konumlama günleri 
Cumartesi ve Pazar günleri arasında iken konum bilgisinin gönderimini yapar.
c. DND (Rahatsız etme) süresi: gelen btüün aramalar bu sürede yoksayılır.
d.Mesaj hatırlatıcı: 'düşük güç' alarmı için SMS hatırlatmayı açma/kapama, Acil yardım alarmı ve 'saat çıkarıldı' alarmı.
e. Bağlantılar: Saati arayabilecek 10 a kadar aboneyi oluşturma.
f. Varsayılan çalışma düzenine geri alma: Varsayılan modda, GPS fonksiyonu her gün 24 saatliğine aktiftir ve konum 
bilgilendirmesi için güncelleme hızı 10 dakikadır.
g. Acil numara ekleme: 3 e kadar acil numara ekleme, ve acil bir durumda saatin 
SOS tuşu 3 saniyeliğine basılırsa 3 numarayı peşi sıra arar (cevap gelene kadar).

4.Güvenli Bölge: Alanın minimum yarıçapı 500 metredir; kullanıcı alanı terk ederse 'outside the fence (alan dışı)' alarmı
 tetiklenir.
5.Kalp Ödülü: Uygulamaya girerek oylama ile kal sayısı girmeye yarar. 'OK' tuşu basılarak oylama düzeyi görülür.
6. Alarm saati:Uygun biçimde 3 alarm girilir.
7. Saatimi Bul:Bu komut gönderilirse saat 1 dakikalığına öter ve bulunabilir. Herhangi bir tuşa basılırsa alarm durur. 
'My' --> 'Help' kısmına girerek diğer komutları öğrenebilirsiniz.

5.2.2 'My' Arayüzü

Kullanıcı 'Help' ile detaylı bilgi alabilir.

5.3 Alarm
Saat bir alarmı tetikler ise, telefon alarmı alır. Alarma tıklayarak ana arayüze girilir ve 'Bilgi 
Merkezi''nden detaylı bilgi alınabilir.
6. Saatin çalışma modları 
Saatin 3 basit çalışma modu var: normal mod, güç tasarrufu ve gerçek zamanlı konumlama. 
Her biri konumlama ve güncelleme durumları için birbirinden farklıdır. Her mod konumlama
zamanı için okul günleri ve hafta sonu etkilidir, konumlama fonksiyonu diğer günlerde
kapalıdır. Lütfen gerektiğinde uygun çalışma modunu seçin. Konumlama için güncelleme 
zaman aralığı normal modda 600 sn; Konumlama için güncelleme zaman aralığı güç tasarrufu
modunda 3600 sn; Konumlama için güncelleme zaman aralığı gerçek zamanlı 
konumlandırma modunda 10 sn;

7. Saatin kullanım talimatları
7.1 SOS Yardım Alarmı 
3 saniye uzunca SOS tuşuna basın ve saat 'SOS' görüntüsü verdikten sonra belirlenen 3 numara 
cevap gelene kadar peş peşe aranır. Saat, görüntülenen numaraya alarm mesajı gönderebilir
 varsayılan olarak kapalı durumdadır) ve alarm uygulama tarafından algılanır.
7.2 'Bant Çıkarıldı' Alarmı
Bantta sensör anahtarı vardır.Saat 3 dakika veya daha fazla giyilmiş ise,çıkarılma girişimi
durumunda 'bant çıkarıldı' alarmı tetiklenir. saat görüntülenen numaraya bir alarm gönderir
(varsayılan olarak kapalı durumdadır) ve alarm uygulama tarafından saptanarak 'bant çıkarıldı' 
simgesini görüntüler.

7.3 Düşük Güç Alarmı
Bataryanın gücü yüzde olarak gözükür. Batarya %20'nin altına düşer ise 'düşük güç' alarmı tetiklenir. Saat ise görüntüleme 
numarasına alarm mesajını gönderir (varsayılan olarak kapalı durumdadır) ve uygulama alarmı algılar.



7.4 Sağlık
7.4.1 Adım Ölçer
Saat, kullanıcının koşması veya yürümesi durumlarında ölçüm yapabilen 3 boyutlu bir sensör ile 
donatılmıştır. Kullanıcı uygulamayı kullanarak hareket bilgisine erişebilir.
7.4.2 Uyku Kalite Bildirisi
Saat kullanıcının uyku kalitesini dönme frekansı ve büyüklüğüne göre bildirir.bildirim varsayılan 
ayarda 22:00-07:00 arasında sağlanır. Kullanıcı uygulamadan bildiri verilerine ulaşabilir.

7.4.3 İdman Yükü
Bu, adım sıklığı, adım büyüklüğü ve ağırlık faktörleri ile ölçülür.Kullanıcı adım büyüklüğünü ve 
ağırlığı seçebilir.Bu, adım sıklığı ve büyüklüğü faktörleri ile ölçülür. Kullanıcı adım büyüklüğünü 
kurabilir.
7.5 İntercom
Güç tuşuna basılı tutarak ses kaydını başlatın ve bırakarak uygulamaya sesi gönderin.
Saat sesi aldığında ses simgesi görüntüleyecektir. Yardım (SOS) tuşuna basarak sesi oynatın. 
Ses simgesi bütün ses dosyaları oynatıldıktan sonra kaybolur.
7.6 Ses Görüntüleme
İlk olarak saate görüntüleyici bir numara gönderin. Ses görüntüleme fonksiyonu etkin ise saat tek  
yönlü konuşma ile görintüleme numarasına çağrıda bulunabilir.

 
7.7 Kapatma
Saat SIM kartı çıkartarak, uzaktan uygulama yolu ile ve güç hatası yolları ile kapanmaya desteklidir.
7.4.4 İdman Mesafesi
7.8 Acil Bağlantı
Saatin iki acil bağlantı tuşu vardır (acil bağlantı 1 ve acil bağlantı 2 anahtarları sırası ile SOS numarası 
1 ve SOS numarası 2 ile birleşik). Uzun süreli basarak acil durum bağlantılarını arayın.

7.9 Bağlantılar
Uygulamaya girerek 10 bağlantı numarası oluşturun. Bu numaralar saati iki yönlü konuşma için 
aramaya olanak verir.
8. Arıza Giderimi
Eğer saat ilk açıldığında sunucuya bağlanmada hata verirse (arka planda çevrimdışı görilmesi), 
bu durumda:
1)Lütfen SIM kartının uygun biçimde takıldığını ve ekranın normal görüntüleme yaptığını kontrol edin.
2)Sım kartının veri trafiğine veya yüke maruz kalmadığını kontrol edin.
3)GPRS servisinin iptal olup olmadığını kontrol edin.
4)Satıcıya saatin sunucu parametrelerinin kurulu olup olmadığını sorun. 
Ayrıca telefonunuzdan ''pw,123456,ts#'' komutunu saatin SIM kartına göndererek parametreleri s
orgulatın (saat parametre ayarlarını geri bildirecektir).

9.QR kod taratma

Kodu taratarak android veya İOS uygulamasını indirin.

RESMİ İTHALATÇI
TAFF TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Bağdat Caddesi No: 367 / E  Suadiye – İSTANBUL
Tel : +90 216  346 95 00
YETKİLİ  SATICI
MB ÖZEL DEDEKTİFLİK
Konyaaltı Cad. No:48 / 7  Muratpaşa – ANTALYA
Tel : +90 242 321 11 00
www.casusmagaza.com

Teknik Servis İletişim 
+90 216 347 23 98




