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Dokunmatik Akıllı Çocuk Saati 

Hızlı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

 



 

…Çok  Önemli…                
Önemli 1: Saatte kullanılmak üzere her hangi bir operatörden  

 ( Turkcell  sim kartını öneriyoruz ) 

Diğer sim kartlarda sorun yaşanması mümkündür  

interneti olan, sms olan, konuşma dakikası olan sim kart alınmalıdır,  

Önemli 2: Nano Sim Kartın PIN kodu bir telefon yardımıyla kaldırıldıktan sonra 

Akıllı Çocuk Telefonuna takılmalıdır.  

Önemi 3: Telefonunuzda herhangi bir işlem yapmadan önce en az 3 saat şarj 

edilmiş olmalı ve başka bir telefonda aranabilir duruma getirilmelidir 

……..Dikkat Edilmeli ……… 

Önemli 4 : Şarj mutlaka Bilgisayar USB veya 3,7  watt enerji 

verebilecek cıhaz  üzerinden yapılmalıdır. Aksi taktirde saatin 

bataryası  garanti kapsamı dışında kalacaktır. Saat dokunmatik 

arızası ve beyaz ekran sorunu yüksek voltajdan 

kaynaklanmaktadır Saat garanti dışı kalacaktır                              

Çok dikkat edilmelidir  



 
 

 

Kart takılması sırasında çok dikkat edilmelidir.  Hatalı kart takılmaları  
teknik servis kontrolü sırasında  belirlenebilmektedir ve garanti 

kapsamında onarım yapılmamaktadır Ters sim takılmasında saat 

içerisindeki pimler kırılmaktadır .Bu şekilde  yanlış takım tespit 

edilmektedir  

NANO SİM  

 

 

 

 

  
Sim Kar takılma şekli çipli kısım yukarıda ,kesik tarafı saat içerisinde  

olmalı  Fabrika çıkışında sim yuvaları kontrol edilmektedir  ve kontrol 

etiketi  ile belirtilmektedir 



 
 

Uygulama 
SeTracker 2 uygulamasını akıllı telefonunuza kurun. 

Kurulum: Aşağıdaki QR kodu okutarak yazılımı kurabilirsiniz. Hem Android hem de 

IOS sürümünü için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Kodu okuttuktan sonra açılan 

sayfada telefonunuza uygun sürümü seçiniz.  

QR Kod Okutmak İçin QR Kod okuyucu indirin.   

 

 

           

       Kullanım Klavuzu  



 

Üye Ol 
Kurulum sonrasında ‘Üye Ol’ seçilerek 

devam edilir.  

 

Üyelik onayı alındıktan sonra uygulama 

ayarlarını yapabilirsiniz. 

Üye olma işlemi sırasında bilgi girişi ve 

kullanım klavuzundaki adımları  dikkatli bir 

şekilde uygulamak önemlidir  

Glida Ewd Akıllı Çocuk Saati  üye olma 

işleminde tekrar  edilmesi  saatin dışarıdan 

başka bir kullanıcı oluşturulduğu sanıp 

saatin server karşılığında gelen ID 

numarasını kilitler  

Kilit işlemimin açılma işlemi 3 iş günü 

sürmektedir  

Üye olma işlemi yapıldıkdan sonra aynı 

kullanıcı adı ve şifresi ile 3 ayrı kullanıcı  giriş 

yaparak saati kontrol edebilir  



 

Üye Ol Ekranı  
1. Kayıt Kodu: Kutunun  alt  tarafında  yazılı olan ID Numarası  

2. Hesap: Uygulama için kullanıcı adı’(e-mail) 

3. Rumuz: Saate verilecek isim (Birden fazla saati yönetebilmek için) 

4. SOS Tel: Saati takip edecek ebeveynlerden 1kişinin cep numarası yazılmalıdır  

5. Şifre: Uygulama için kullanıcı şifresi belirlenerek 2 kez yazılır 

6. Ülke: Dil başlığından ‘Türkiye‘yi seçiniz 

        ------- Çok Önemli ------- 

7. Alanı:   Asya  Okyanusya  seçiniz 

8. ‘Tamam’ tuşuna basılır.  

9. Yanlış üye işlemi yapıl dığında veya yanlış bilgi girişi yapıldığında ikinci üye 

işlemi yapıldığından sonra  cihaz güvenlik sebebiyle kendini kilitlemektedir  

Üye olma işlemi sırasında  bilgi girişine çok dikkat etmenizi tavsiye 

etmekteyiz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SIRAYLA TAKİP EDİNİZ 

  
Tamam  Butonuna basarak işlemi bitirin  



 

Ayarlar Menüsü 
Ayarlar menüsüne ekranın 

ortasındaki ayarlar tuşu 

tıklanarak girilir.  

  



 

Ayarlar Ekranı 
Acil durum/Aile numaraları 

SOS tuşuna basıldığında aranacak 3 telefon 

numarası buradan girilir. 

Çalışma modu 

Cihazın sizin konumunuza olan uzaklığını gösterir. 

Hızlı mesaj bildirim ayarları 

Pil Bitti, SOS Uyarısı, Saat Çıktı durumlarında SMS 

gönderilecek numara buradan girilir 



 
Telefon Rehberi 

Saatten arama yapılabilecek 15 telefon 

numarası buradan girilir 

Kişiler 

Saati arayabilecek15 telefon numarası 

buradan girilir 

Dil ve zaman dilimi 

Yazılımın dili ve zaman dilimi buradan seçilir 

Türkçe ve  UTC +3  

Anahtara basınız 

Saat çıkarıldığında uyarı alınabilmesi için ‘Saati 

çıkarınız’ ayarı yeşil (seçili) olmalı 

LBS konumlama anahtarı 

Uydu bağlantısı yeşil (seçili) olmalı 

Saat 

SeTracker 2 aracılığı ile saat kaybolunca yerini çaldırarak bulabilirsiniz 

SeTracker 2 aracılığı ile saati uzaktan kapatabilirsiniz 

 



 

Uygulama Girişi 
Uygulamaya giriş yapabilmek için Hesap 

adı ( e-posta) ve Şifre (6-12 Karakter) 

yazılır. 

 

Ayrıca uygulamayı her açtığınızda 

kullanıcı adı ve şifre girmemek için 

‘Otomatik Giriş’ i seçebilirsiniz. 

Ayrı telefonlarda Se Tracker 2 App 

girilecek ise mutlaka aynı  Kullanıcı Adı ve 

Şifresi  ile giriş yapılmalıdır . 

Tekrar kullanıcı oluşturmanıza gerek yoktur 

aynı kullanıcı ile 3 kişi kullanım yapabilir 

Kullanıcı oluşturulursa hesap dışarıdan 

müdahale  edildiğini  düşünerek hesabı 

kilitler. 



 

 

Ana Ekran 
Telsiz İletişimi 

Glida Ewd  saati olan başka 

arkadaşlarınızla iletişimi kurmanızı sağlar. 

Belirlenmiş Güvenlik Alanı 

Çit çizerek saat bu alanın dışına çıktığında 

size uyarı gönderir. 

Saati Bul 

Saati harita üzerinde hızlı bulmanızı sağlar. 

Ayak İzi 

Saatin geçmiş konumunu, daha önce 

nerelerde bulunduğunu bu menüden 

görebilirsiniz. 

  



 

Ana Ekran Menüsü 
Sağlık 

Adım, toplam yürüme mesafesi, toplam 

yolculuk zamanı ve uyku zamanınızı gibi 

bilgilere bu menüden ulaşabilirsiniz. 

 

 



 
Rahatsız Etmeyin 

Bu ekranda girilecek zaman aralıklarında saat telefon çağrıları almayacaktır.  

Alarm 

Saate günlük alarm zamanı oluşturabilirsiniz. 

Mesaj 

Saat içinde yapılmış ayar ve bununla beraber oluşan tüm kayıtları görebilirsiniz. 

 



 

Cihaz Menüsü 
Kişisel Bilgiler 

Tüm üyelik ve cihaz bilgilerinize buradan 

ulaşabilirsiniz. 

Cihaz Listesi 

Size ait, üyeliğinize kayıtlı tüm cihazları bu 

listeden görebilirsiniz. 

Şifre Değiştir 

Üyeliğinize ait şifrenizi bu menüden 

değiştirebilirsiniz. 

Çıkış 

Programı kapatıp çıkış yapmanızı sağlar. 

  



 
 

 

 
 



 

 



 

  



 
 

Uygulama SeTracker 2    

  

              Kullanım Kılavuzu 

 

 

Kodu mobil cihazınıza okutarak IOS 

ve Android yazılımını indirebilirsiniz. 

 

 

Kullanım Kılavuzu   

QR Kod okutun kolayca kullanın  

 

 

  



 
Ürün Garanti Koşulları 

1. Fatura kesim tarihinden itibaren Akıllı Çocuk Saati 2 Yıl Garantilidir. 

2. Cam kırılması garanti kapsamı dışındadır.  

3. Sıvı sızması garanti kapsamı dışındadır. 

4. Pil arızaları garanti kapsamı dışındadır.  

5. Saatin yanlarındaki Silikon kapakların kopması garanti kapsamı dışındadır. 

6. Saat kayışının kopması üretici firma hataları dışında garanti kapsamı 

dışındadır. 

7. İade sırasında kutunun orijinal şekli  muhafaza edilmelidir , Aksi  taktirde iade 

kabul edilmeyecektir IMEL VE  ID numarasını gösteren etiket  mutlaka 

olmalıdır 

Ürün faturası basıldıktan sonra yukarıdaki şartlar müşteri kabul etmiş olacaktır. 

Glida Ewd Akıllı Çocuk Saatin de  fabrikasyon olabilecek hatalar  kanun 

gereğince Glida Ewd  sorumluluğundadır. 

www.glidaewd.com    

www.glidaewd.com.tr 

Hafta Arası        : 09,00 – 17,00  Saatleri arsında teknik hizmet verilmektedir. 

Teknik Hizmet   : 0 850 532 66 93  

Mail : destek@glidaewd.com.tr    

http://www.glidaewd.com/
http://www.glidaewd.com.tr/
mailto:destek@glidaewd.com.tr

