
 

SAİL GÜVENLİK ÇOCUK KOL SAATİ KULLANIM KILAVUZU 

 

   

1- Açma/Kapama Tuşu 

2- Sos Tuşu 

3- Menü Tuşu 

4- Arama ve Cevaplama Tuşu 

Sım kart Yerleştirme ve Kol Saati Tanıtma 

1. ADIM : Sim kartınızın nano kesimde olduğuna dikkat ediniz.Sim Kartınızı Kol Saatinin arkasındaki 

sim kart yuvasını içindeki tornavida açıp sim kartınızı yerleştiriniz. 

2. ADIM : Sim Kart Yerleştirildikten sonra Açma-Kapama (1) Tuşu İle Kol Saatini Açınız. 

3. ADIM : iOS yada Android işletim sistemli telefonunuzdan Lite Guardian yazarak uygulamayı indirip 

uygulamada mail ve şifrenizi tanımlatınız. 

4. ADIM : Tanımlama gerçekleştikten sonra mail adresinize onay için mesaj gelecektir. Linkin üzerine 

tıkladıktan sonra mail adresiniz tanımlanacaktır. 

5. ADIM : Sizden Kol Saatinize taktığınız Sim kart Numarasını Soracaktır.Numarayı girdikten sonra 

sistemde otomatik olarak mesaj ekranı açılır. 

6. ADIM : Mesaj ekranında bir şifre olacaktır.O şifreyi Kol saatinde takılı olan sim kart numarasına 

mesaj olarak çekiniz. 

7. ADIM : Mesaj iletildikten sonra Kol Saatinizin ekranında   QR kodu gelecektir. 

8. ADIM : Sistemde otomatik olarak QR kodu okumak için ekran açılacaktır. 

9. ADIM :  QR kodunu tanımladıktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. 

10. ADIM : Arama ve Cevaplama Tuşu (4) ile gelen aramayı cevaplandırabilir ya da kayıtlı olan 

numaraları arayabilirsiniz. 



11. ADIM : S.O.S Tuşu ile Acil durumlarda basıldığında ilk üç kayıtlı olan numaralardan 1. 

Kayıtlı numarayı arar diğer kayıtlı numaralara S.O.S mesajı çeker..

 

12. ADIM : Dikkat takılan hattın mesaj ve arama özelliğinin aktif olması gereklidir. 

 

      13. ADIM : Şarjı Resimde gösterildiği şekilde takılır ve usb soketlerinden şarj edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ : 

SAİL Güvenlik Çoçuk Gps Takip Cihazı, çocuklar için özel olarak SAİL Güvenlik tarafından tasarlanan zırhlı bir cihazdır. 

Çift yönlü konuşma özelliğiyle hem telefon hem de saat olarak kullanabileceğiniz akıllı bir saattir. Çocuklar için 

üretilmiş mükemmel bir güvenlik aygıtıdır. 

1 - İKİLİ KONUŞMA : Kendi telefonunuzdan akıllı saati arayabilir ya da çocuğunuz sizi arayabilir ve görüşebilirsiniz. 

2 - GPS+LBS+WIFI KONUMLANDIRMA : Konum almak artık daha hızlı. Ebeveynler çocukların gerçek yerlerini cep 

telefonundan kontrol edebilir. 

3 - SOS UYARISI : 10 acil durum kontağı belirleyebilirsiniz. Çocuklar acil durumlarda SOS butonuna basarak sistem 

otomatik olarak kontak olarak belirlediğiniz numaraları arar ve mesaj çekebilir. Telefon rehberine numara 

tanımlamayabilmek için uygulama içerisine girilir. BEN bölümünden telefon rehberi bölümüne girilir. Sonrasında acil 

durumda aranmasını istediğiniz kişilerin numaralarını ekleyebilirsiniz. (Eklediğiniz numarayı sonrasında silemiyorsunuz 

sadece numarayı değiştirebiliyorsunuz.) 

4 - TİMİNG SWİTCH (zamanlama anahtarı) : Android ya da Apple Uygulamalarınızdan Açma ve Kapama Saatlerini BEN 

bölümünden belirleyerek Saati Açıp Kapatabilirsiniz. 

5 - DİSABLE İN CLASS (sınıfta bırak modu) : Ben bölümünden sınıfta bırak butonuyla çocuğunuzun sınıfta olduğu 

zamanları ayarlayarak sınıfta ses çıkarmama özelliğinden yararlanabilirsiniz. 

6 - BÖLGE SINIRLAMA : Bölge sınırlama yaparak Çocuğunuzun belirlediğiniz bölgeden çıkması durumunda Uyarı 

gelmesi özelliğinden yararlanabilirsiniz. EV bölümünden ekranda beliren harita üzerindeki            ikona tıkladığınız 

zaman bölge sınır alanından kaç metrelik bir alan belirlemek istiyorsanız onu seçip sağ üst köşeden BİTTİ demeniz 

yeterli olacaktır. Bu özelliği aktif duruma getirdiğinizde belirlediğiniz alan dışına çıkıldığında size bildirim ile bilgi 

verilecektir. 

 

 

 

7 - ÇEVRE ÖZELLİĞİ : Çevrenizde size en yakın çocuk hastanesi,okul, oyun alanı,park alanlarını vs. bulma özelliğine 

sahiptir. 

8 - İKAZ ÖZELLİĞİ : Telefonunuzdan ikaz ayarlarına girdikten sonra hangi durumlarda ikaz almak istediğiniz seçenekleri 

seçerek. O durumlarda size mesaj çekebilme özelliğine sahiptir. 

9 - ADIM HESAPLAMA : İçerisindeki üç eksenli G sensör sayesinde adımlarınızı sayabilme özelliğine sahiptir. 

10 - KALORİ HESAPLAMA : Vücudunuz kaç kalori yaktığını hesaplama özelliğine sahip bir cihazdır. 

 

 



BEN BÖLÜMÜ İÇERİKLERİ : 

** Saate takılacak olan sim kart numarasını değiştirmek istiyorsanız uygulamaya girin ben bölümünden cihaz 

yönetimine girin ekranda beliren ilgili cihaz bölümünü sola kaydırdığınız zaman tanımlı olan sim kart bilgisi silinmiş 

oluyor. Yeni sim kartı tanımlamak için ise sağ üst köşeden + ikonuna tıklatılıp çocuk saatler ibaresi seçilir ve yeni sim 

kart numarası belirtilir. 

 

KİŞİ YÖNETİMİ : Maksimum 3 kişinin aynı anda konum bilgisini görebilmesini sağlar. Yapmanız gereken kişi yönetimine 

girdiğinizde ekranda çıkan + ikonuna tıklayarak karşınıza çıkan kullanıcı adı bölümüne ekleyeceğiniz kişinin, kullanmış 

olduğu aktif bir mail adresi ve isim bölümüne ilgili kişinin ismini yazmak ve eklemeyi onaylayınız demek yeterli 

olacaktır. Eklediğiniz kişiyi tekrar silmek için ise kişi yönetimi sayfasında çıkan ismin üzerine birkaç saniye bastığınızda 

çıkan çarpı işaretinden silebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasyon frekansı(gelişmiş ayarlar bölümünde) : Uygulama kapalı iken kaç dakikada bir konum bilgisini almak istiyor 

iseniz onu ayarlamanızı sağlar. 



 

 

Geçmiş konum bilgilerini görebilmeniz için : Yine ev bölümünden ekranda beliren harita üzerindeki          ikonuna 

tıkladığınız zaman geçmiş konum bilgilerini de görebilirsiniz. 

 


