WONLEX GPS laste käekell GW400X
Veekindel: IP68
Kasutusjuhend

Lugege juhend enne kella seadistamist ja kasutamist hoolikalt läbi.
Värvikoodiga illustratsioonides lähtuge toote värvist.

1. Enne kasutamist
• Kontrollige, kas karbis on Teie valitud mudel ning kas komplekti kuulub kõik vajalik: GPS-iga kell koos silikoonist
kellarihmaga, USB-kaabel, kasutusjuhend ja avaja.
• Tellige oma teenusepakkujalt Micro SIM-kaart, mis toetab GSM-võrku (2G). SIM-kaart peab võimaldama GPRSühendust ja helistaja kõnetuvastust. 30 MB kuus on piisav andmemaht.
• Enne SIM-kaardi paigaldamist lülitage kell välja.
• Laadige patarei, ühendades kella komplektis oleva USB-kaabli abil arvutiga. Laadimisaeg ei tohi ületada 3 tundi.
• NB! Patarei laadimine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all.
• SetTracker rakenduse oma telefoni laadimiseks skaneerige kasutusjuhendi viimasel leheküljel olev vöötkood.
2. Kella kasutajaliides (joonis on on illustratiivne)
2.1 Toote funktsioonid
SIM-kaardi pilu
Laadimisava

Toitenupp /
SOS / kõneühendus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kõnele vastamise nupp
Funktsioonide ekraan

GPS + LBS reaalajas positsioneerimine
Värviline puuteekraan
Jalajäljed: marsruudi ajaloo registreerimine
Rakendus on saadaval platvormidel IOS ja Android
Kahesuunalised telefonikõned
Koolitundide ajal segamatu aja seadistus
GEO-perimeetri turvaala
SOS-kõned ja häireteated
Kella eemaldamise ja patarei tühjenemise alarm
Kaugväljalülitamine
Teiste kellade sõpradeks valimine

NB! Parem on kell ujuma minnes käelt ära võtta.
3. Funktsioonide ekraan
Põhiekraan: Ekraani ülaosas paiknevad ikoonid vasakult paremale: ülemises reas on GSM-signaal, tumm režiim,
asukoht, võrk, toide, teises reas on kellaaeg, kuupäev, armastusavalduste hulk, kuupäev.
3.2 Telefonikõne ekraan: Kõnele vastamiseks puudutage ekraani virtuaalnuppu ja kõne lõpetamiseks vajutage üks kord

toitenupule.
3.3 Telefoniraamat: Klikkige ja sisestage rakenduse abil 15 telefoninumbrit järgmisel kujul 003725xxxxxxx, helistamiseks
valige number.
3.4 Vestlus: Ekraanile klikkides näete vestluse ikooni. Nuppu all hoides saab salvestada häälsõnumi ja nupu
vabastamisel saadetakse see valitud mobiiltelefoni. Häälsõnumi maksimaalne pikkus on 15 sekundit.
3.5 Sõprus teiste kelladega: Puudutage ikooni sõpruse loomiseks kahe ühesuguse GW400X kella vahel, kuhu on
installeeritud ühesugune SIM-kaardi operaator. Mõlemad telefoninumbrid lisatakse kontaktide rakendusse.
3.6 Sammulugeja: See funktsioon ei ole tehase seadistustes aktiivne, sisselülitamine toimub rakenduse kaudu. Kui
sammulugeja töötab, kuvatakse sünkroonselt sammude arv.
3.7 APP installimine: Kui klikite rakenduse ruutkoodile, muutub selle ikoon suuremaks. Skaneerige ruutkood telefoniga,
siis saate rakenduse alla laadida. Allolev ID on kella ID-number ehk tuvastusnumber.
3.8 Kaamera: Saab pildistada.
3.9 Album: Siia saab salvestada pildid.
4. Kella seadistamine rakenduste (äppide) kasutamiseks
4.1 Rakenduse registreerimine ja sisselogimine
Rakendusi saab kasutada ainult IOS ja Android platvormidega, Windows platvormiga telefonid rakendusi ei toeta. Valige
rakenduste veebipoest käsklus ”Setracker” ja “Google play”, või skaneerige juhendi viimasel leheküljel olev vöötkood
ning laadige alla ja sisestage joon. 1 järgmine lehekülg.
Kasutage enne sisselogimist andmete sisestamiseks isiklikku ID-d, mis asub kella tagaküljel (skaneerige ruutkood
või sisestage ID-number käsitsi) ja isiklikku kasutajanime (vähemalt 4 tähemärki, sobivad nii tähed kui ka numbrid).

P-number on vanemate number. Seejärel sisestage salasõna (vähemalt 6 tähemärki) ja lõpetuseks valige server, mille
juurde asukohariik kuulub.
Sisselogimise ekraanil on järgmine teave:

Ülalt alla: Registreeru. Kasuta			
Ülalt alla: Unustasid salasõna? Registreeru kohe
registreerimiskoodi või isiklikku ID-d.			
telefoninumber/e-postiaadress
- Skaneering/registreerimiskood			
6–12 tähte/numbrit
- Konto				logi sisse
- Sisesta kasutajanimi			
Automaatne sisselogimine
- Sisesta vanemate number			
Piirkond: Euroopa ja Aafrika
- Salasõna								

Keel: inglise
- Salasõna uuesti
Piirkond: Euroopa ja Aafrika

4.2 Rakenduste (äppide) põhimenüü tutvustus
Sisestage sisselogimise ekraanil õige konto ja salasõna, klikkige “login” ja
sisenege põhiekraanile, mis näeb välja järgmine:
Funktsioonide kirjeldus:
(1) Häälvestlus: Salvestamise alustamiseks klikkige pikalt ikoonile ja
hakake rääkima. Sõnumi saatmiseks vabastage nupp. Häälsõnumi
maksimaalne pikkus on 15 sekundit. Samal ajal saab kirjutada ka
lühisõnumi, näiteks “olen siin”.
(2) Kaart: Kontrollige kella asukohta reaalajas. Iga positsioneeringu
toimimisaeg on 3 minutit. Asukoha andmete uuendamiseks kulub
20 sekundit. Pärast 3 minuti möödumist läheb seade tagasi harilikku
töörežiimi. Saate teada oma reaalajas asukoha kaardil.
(3) Seadistused: Saate seadistada kõiki kella parameetreid, kasutades
järgmist menüüd:
a. SOS-number: Siin saab määrata kolm telefoninumbrit, kuhu kell
automaatselt helistab, kui hädaolukorras SOS-nuppu 3 sekundit all hoida.
Rakendusele saadetakse häireteade. Kõigile kolmele telefoninumbrile
helistatakse üksteise järel kaks korda (välja arvatud juhul, kui kõne vastu
võetakse).
b. Jälgimine: Üldiselt määratakse jälgimisnumbriteks vanemate
telefoninumbrid. Kui telefoninumber kinnitatakse, helistab kell automaatselt
jälgimisnumbrile – olge kõnet vastu võttes vaikselt, siis kuulete, millised
helid last ümbritsevad. Mobiiltelefonist kostvat häält kell siiski kuulda ei
suuda.
c. Sünkroniseerimise intervallid: Siin saab vastavalt kliendi vajadustele
valida kolm mudelit: vaikimisi töörežiim kinnitatakse iga 10 minuti järel;
patarei säästurežiim asukoha uuendamiseks iga 1 tunni järel ning reaalajas
positsioneering iga 1 minuti järel.
d. Heliseaded: Vastavalt vajadusele saab valida Vibrate and ring (vibreerib ja
heliseb), Ring (heliseb), Vibrate (vibreerib) ja Mute (tumm).
e. Koolitundide aeg: See on segamatu aeg, millele saab määrata kolm
perioodi. Kõik sissetulevad kõned varjatakse kolmeks koolitunniks, mil toimub
õppetöö klassis. Koolitundide režiimi toimib ainult esmaspäevast reedeni,
nädalavahetusel ei ole see aktiivne.
f. Teadete seadistused: Kell näitab vaheldumisi kolme teadet: patarei
tühjenemise hoiatus, SOS, kella eemaldamise hoiatus. Kui patarei
tase on langenud alla 20%, kell käelt ära võetud ja üle 3 minuti SOSnupule vajutatud, saadab kell valitud numbrile häireteated (põhirežiim
desaktiveeritakse) ja samal ajal saadetakse häire ka rakendusele.
g. Telefoniraamat: Siia saab lisada 15 kontaktnumbrit, mida saab kella
ekraanil kuvada. Teisele kellale helistamiseks klikkige numbril.
h. Kiirühendus sõpradega: Kui kahele GW400X kellale on paigaldatud sama
teenusepakkuja SIM-kaart, lisatakse siia klikkimisel mõlemad telefoninumbrid
rakenduse kontaktnumbriteks.
i. Keel ja piirkond: Kui kell ei näita õiget aega, tuleb kontrollida, kas on
valitud õige ajatsoon. Funktsioon toimib ainult siis, kui kellal on ühendus
rakendusega.

j. Kaugväljalülitamine: Kella ei saa pärast sisselülitamist nupu abil välja lülitada, vaid väljalülitamiseks tuleb kasutada
rakendust.
(4) GEO-perimeetri turvaala: Minimaalne turvaala raadius on 500 meetrit. Kui kasutajad turvaalast välja ja taas sisse
liiguvad, annab kell häire, kui lapsed on alalt väljunud.
NB! Perimeetri alarm toimib ainult siis, kui kella GPS On sisse lülitatud; põhijaama (LBS) positsioneeringu perimeetril
alarmifunktsiooni ei ole.
(5) Armastusavaldused: Valige rakendusel punaste südamete arv ja klikkige saaja numbril; kellale saadetakse tuksuv
süda ja saatja number.
(6) Äratuskell: Määrata saab kuni kolm äratuskella, kõiki saab seadistada vastavalt isiklikele eelistustele.
(7) Seadme otsing: See funktsioon on kella otsinguks, kui see asub kaugemal. Klikkides heliseb kell otsinguks minut
aega järjest, helina lõpetamiseks klikkige ükskõik millisele ikoonile.
(8) Jalajälg: Funktsiooni kasutatakse lapse käikude ja marsruutide kontrollimiseks eri ajavahemikel. Asukoha andmeid
saab salvestada kuni 90 päeva.
(9) Tegevuste kuvamine: Saate vaadata sammulugeja salvestatud näitu, treeningute kestust, läbitud kaugust ja uneaja
monitori.
(10) Teadete ülevaade: Siin saab vaadata varasemaid teateid.
5. «Minu» ekraan: Klikkige põhimenüü vasakus servas minu-funktsiooni ikoonile “My”. Kuvatakse järgmine lehekülg:
• Isiklike andmete juures saab näha oma kontot, ID-tunnust ja telefoninumbrit. Soovitame täita e-postiaadressi välja.
• Seadmete loend: Kui monitoril on rohkem kui üks seade, saate need kontole lisada. NB! Registreerida tuleb ainult
üks kell, seejärel lisage teiste kellade ID-tunnused siia.
• Salasõna muutmine
6. Kella töörežiimid
Kolm peamist töörežiimi on harilik režiim, patarei säästurežiim ja reaalajas positsioneerimise režiim. Andmete
üleslaadimise intervall on erinevate töörežiimide puhul erinev.
Harilik režiim: üleslaadimise intervall on 10 minutit.
Patarei säästurežiim: üleslaadimise intervall on 1 tund.
Reaalajas positsioneerimise režiim: üleslaadimise intervall on 1 minut.
7. Veaotsing
• Kontot ei õnnestu registreerida Veateade antakse ID sisestamisel (seda ei eksisteeri või on see juba registreeritud).
Palun võtke probleemi lahendamiseks meiega ühendust veebilehel www.iwonlex.com, kust saate juurdepääsu kõigi
tehniliste küsimustega seotud klienditoele.
• Seadmel puudub Interneti-ühendus
- Kontrollige oma teenusepakkujalt, kas Teie SIM-kaart toetab 2G võrku ja sisemist andmetarbimise voogu.
- Saatke kellale mobiiltelefoniga tekstsõnum pw123456ts#. Vastuseks saate SMS-sõnumi tehniliste andmetega.
Seejärel võtke meiega ühendust, leiame kiiresti probleemi põhjuse ja lahenduse.
8. Rakenduse allalaadimine
Toetab Android või IOS tarkvaraga mobiiltelefone:
rakendus SetTracker
NB! Tootjal on õigus kasutusjuhendi sisu igal ajal muuta ilma ette teatamata, palume olla teadlik, et uuenduste kohta
täiendavat teavet ei anta. Seadme funktsioonid on iga tarkvaraversiooni puhul veidi erinevad.

