LASTE KÄEKELL WONLEX GPS KT-04
KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist
•
•
•
•
•

Kontrolli, kas kõik vajalik on komplektis olemas: GPSiga kell koos silikoonist kellarihmaga, USB-kaabel, kruvid ja kasutusjuhend.
Enne SIM-kaardi paigaldamist lülita kell välja. Kasutataval SIM-kaardil peab olema PIN-koodi päring maha võetud. Kui kasutad
Põnniradari teenuse SIM-kaarti, siis see on juba tehtud.
Lae aku ühendades kell komplektis oleva USB-kaabli abil arvutiga. Laadimisaeg ei tohi ületada 3 tundi.
NB! Aku laadimine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all.
Äpp on saadaval iOS ja Android seadmete jaoks. Lae Google Play või App Store äpipoest SetTracker 2 äpp oma telefoni!

Milliseid võimalusi kell ühes lapsevanema äpiga sulle pakub?
•
•
•
•
•
•
•
•

GPS + LBS (tugijaamade info põhjal) reaalajas positsioneerimine
Liikumisajaloo kuvamine
Laps saab kellaga nii helistada kui ka kõnedele vastata
„Mitte segada“ funktsioon näiteks koolitundide või lasteaias oleku ajaks
Turvaala – kui laps sealt lahkub, saad teate
SOS-kõned ja häireteated
Aku tühjenemise teavitus lapsevanemale
Lapsevanem saab vajadusel kella ka eemalt välja lülitada

Kella põhifunktsioonid
Värviline puuteekraan
Avakuva ikoonid - ekraani ülaosas paiknevad ikoonid vasakult paremale. Ülemises reas on GSM-signaal, vaikne režiim, asukoht,
võrk, toide. Teises reas on kellaaeg ja kuupäev.
Telefoniraamat - äpi abil saad lisada kella kuni 10 telefoninumbrit sellisel kujul: 003725xxxxxxx. Helistamiseks vajuta kontaktil.
Vestlus - ikoonile vajutades näed vestluse akent. Nuppu all hoides saad salvestada häälsõnumi ja nupu vabastamisel saadetakse see
valitud kontaktile. Häälsõnumi maksimaalne pikkus on 15 sekundit.
Kaamera - saab fotosid teha.
Sammulugeja - see funktsioon ei ole tehase seadistuses aktiivne, sisse saad selle lülitada äpi kaudu. Kui
sammulugeja on aktiveeritud, kuvatakse sammude arvu.
Seaded – siit leiad fotoalbumi, stopperi ja saad sättida helitugevust.
Äpi installimine – äpi võid installimiseks leia SetTracker 2 äpp Google Play või App Store äpipoest või
skanneeri kella pakendil olev QR-kood telefoniga ja vali avanevalt veebilehelt „Setracker2“. Seejärel saad äpi
alla laadida. QR-koodi all olev number on kella ID ehk tuvastusnumber,
millega saad kella äppi lisada.
Veekindlus – väike vihm ja hoolikas kätepesu ei tee kellale midagi aga pea meeles - kellaga
ujumine ei ole soovituslik.

Äpi seadistamine
1. Leia äpipoest (Google Play või AppStore) äpp ”Setracker 2“
ja ava see
2. Vajuta „register“
3. Sisesta enda e-posti aadress
4. Sisesta ekraanilolev turvakood
5. Määra salasõna
6. Vali server - Euroopa ja Aafrika
7. Vajuta „register“
8. Järgmisel lehel saad kella äppi lisama hakata – vajuta „Start binding“
9. Sisesta kella ID (karbil)
10. Sisesta lapse nimi ja vali oma roll (isa, ema jne)

Äpi põhimenüü tutvustus
Alumine riba
Chat (vestlus) – Häälsõnumi salvestamise alustamiseks hoia ikooni all ja hakka rääkima. Sõnumi saatmiseks vabasta nupp.
Häälsõnumi maksimaalne pikkus on 15 sekundit. Lühisõnumi saab sisestada ka tekstina.
Security zone (turvaala) - Minimaalne turvaala raadius on 500 meetrit. Kui laps turvaalast välja ja taas sisse liigub, saadab kell äppi
teavituse. NB! Turvaala alarm toimib ainult siis, kui kella GPS on sisse lülitatud. Tugijaama (LBS) kaudu last positsioneerides sellist
alarmifunktsiooni ei ole.
Hammasratas (seadistused)
•
SOS-number: siin saad määrata kolm telefoninumbrit, kuhu kell automaatselt helistab, kui hädaolukorras SOS-nuppu 3 sekundit
all hoida. Äppi saadetakse häireteade. Kõigile kolmele SOS-telefoninumbrile helistatakse üksteise järel kaks korda (välja arvatud
juhul, kui kõne vastu võetakse).
•
Sound guardian (jälgimisnumber): sisestades siia valikusse telefoninumbri, helistab kell automaatselt jälgimisnumbrile ja sa saad
kuulata, millised helid last ümbritsevad. Mobiiltelefonist kostvat häält kella kõlarist kuulda ei ole.
•
Location Update Schedule (positsioneerimise intervallid): siin saad vastavalt vajadustele valida kolm erinevat intervalli:
◦
10 minutit - vaikimisi režiim
◦
1 kord tunnis – akusäästurežiim
◦
1 minut - reaalajas positsioneering
•
SMS alerts (teated): kell saab määratud telefoninumbrile saata sõnumiga kahte
erinevat teavitust - aku tühjenemise hoiatus ning SOS-nupu vajutamine.
•
Phone book (telefoniraamat) - aiia saad salvestada kuni 10 kontaktnumbrit, millele
kellalt helistada saab.
•
Language selection (keele valik): kella keele valimine – kas inglise või vene keel.
•
Switch settings: saad valida, kas laps tohib ise kellalt numbreid valida või mitte.
Soovituslik oleks see välja lülitada, et laps ei saaks helistada tasulistele numbritele see võib põhjustada oodatust suuremaid arveid.
•
Set Local Base Station (LBS - tugijaama kaudu positsioneerimine): seade üritab
alati luua ühenduse esmalt GPSiga, et tagada kõige täpsem positsioneerimine, kuid
GPS saab töötada ainult välitingimustes, kus seade “näeb” lageda taeva all otse
satelliiti. Kui ilmastikuolud on väga halvad või seade asub siseruumides, kasutab
seade varuvariandina LBS positsioneerimist. LBS positsioneerimiseks teeb seade
arvutusi lähedalolevate tugijaamade levitugevuse andmetega, et leida seadme
eeldatav asukoht. Seetõttu võib juhtuda, et LBS positsioneerimisega ei ole andmed
kaugeltki nii täpsed kui GPS-iga. Soovitame seadet alati kasutada välitingimustes,
et vähendada eksimisruumi.
Locate (positsioneeri) – selle nupuga saab saata kellale käskluse positsioneerida kell
kohe.
History (liikumise ajalugu) - saad jälgida lapse käike kaardil vastavalt enda poolt
määratud ajavahemikule.

Kolm kriipsu avaekraanil (vasakul üleval)
Remote camera (kaugjuhitav kaamera) – saad saata käskluse teha kella kaameraga reaalajas pilt. Tehtud pilt saabub samasse
aknasse paari minuti jooksul.
Health (tervis) – saad jälgida lapse samme, und ja liikumist.
Disabled in class (ära sega režiimid) – saad määrata kolm perioodi, mil last ei saa segada. Kõik sissetulevad kõned vaigistatakse
määratud aegadeks. Need reþiimid toimivad ainult esmaspäevast reedeni, nädalavahetusel ei ole need aktiivsed.
Alarm clock (äratuskell) - määrata saad vastavalt vajadusele kuni kolm äratuskella.

Kolm täppi avaekraanil (paremal üleval)
Personal info (äpi kasutajakonto info) – saad määrata äpi konto omaniku soo, telefoninumbri ja meiliaadressi.
Device list (seadmete nimekiri) – mitme seadme korral saad valida, millise seadmega äppi kasutad. „Edit“ nupu alt saad vajadusel
ka seadmeid kustutada.
Modify password (muuda parooli) - äpi konto parooli muutmine.

