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Kutu İçeriği: 

• FixiTime3  

• USB Şarj Kablosu 

• Kullanım Kılavuzu 

 
 
 
 

Fixi hakkında daha fazla bilgi edinin: 
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FixiTime3  

Ön Görünüm 

1. Güç Tuşu: Saati Açmak 

veya kapamak için 3 saniye 

basılı tutun. 

2. Kamera / SOS düğmesi: 

Kamera için kısa basın, 

SOS için uzun basın 

3. Geri Tuşu:     Ana/ 

Başlangıç ekranına 

dönmek için kullanılır.
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Arka Görünüm 

 
 
 
 

Manyetik 
Şarj Kablosu 

 
 

 
USB 

 

NanoSIM 

 

Açın > Yerleştirin > Kapatın 

 

NanoSIM 
yuvası 

Şarj Girişi  
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Başlamadan önce 

Doğru kullanım için gereksinimleri uygulayın  

• SIM kartı takmadan önce cihazınızı kapattığınızdan 
emin olun. 

• NanoSIM'inizi yuvaya yerleştirin  

• Veri iletimi , gelen çağrılar ve Sesli komut için 
saatinizi çalıştırınız 

• 30MB üzeri bir internet planı satın almanız önerilir. 
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Uygulamayı İndirin: 

Uygulama iOS 7.0 veya üstü ve Android 4.0 veya daha 
yeni bir sürümünü gerektirir 

Android: «Elari SafeFamily» uygulamasını 
Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz. 

iOS: «Elari SafeFamily» uygulamasını 
App Store üzerinden indirebilirsiniz. 
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Uygulama Kaydı: 

Kayıt adımları 

• Elari uygulamasını açıp  «Kayıt ol» butonuna basın. 

«Kaydol» 'a tıklayarak, Kullanım Şartları ve Gizlilik 
Politikasını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan etmiş 
olursunuz.  

Note: 
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girdiğinizden ve e-
postanıza gönderilen doğrulama kodunu doğru 
kullandığınızdan emin olun. 
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Telefon ile eşleştirme: 

Eşleştirmeye başla 

• Kayıt tamamlandıktan sonra, « Saat Ekle » butonuna 
dokunun ve eşleştirmeyi tamamlamak için kılavuzun arka 
kapağındaki QR kodunu tarayın*.(*İngilizce dildeki 
kılavuzda mevcuttur.) 

• Alternatif olarak, sağ üst köşedeki «Giriş» tuşuna 
tıklayın ve eşleştirmeyi tamamlamak için (QR kodunun 
altında bulunan)bilgileri girin.  
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Dikkat: 

• Cihazı mineral içerebilecek sıvılardan uzak 
tutunuz.Paslanmaya ve kısadevre oluşabilir. 
• Cihazı aşırı sıcaklıklardan saklayın. 

• Cihazı tozlu ve kirli alanlarda kullanmayın veya 
saklamayın. 

• Cihazı düşürmeyin, çarpmayın veya 
sallamayın.Darbe sonucunda devre kartları ve ince 
mekanik parçaları bozabilir. 
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Çift Yönlü İletişim 

Arama yapmak için Rehber'e girerek isim seçin. 
Sonlandırmak için güç düğmesine basın. 

 
 



FixiTime 3 Kullanım Kılavuzu 

 

TR 

12 

 

 

 

Sesli Mesaj 

Mikrofon butonuna  basılı tutarak ses 
gönderebilirsiniz.Gelen sesli mesajlara dokunarak 
dinleyebilirsiniz. 
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Adımsayar 

Gün içinde aldığınız adımların sayısını izleyin. 
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SOS – Acil Durum 

SOS mesajı göndermek için SOS düğmesine üç saniye basılı 
tutun. Ebeveynler, çocuklarının konumu konusunda alarm 
alarak bilgilendirilecek ve SOS alarmı etkinleştirildikten 
sonra, 15 saniyelik ses kaydı alacaklar. 
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Güvenli Alan 

«Ayarlar» bölümüne girin ve 
«Güvenli bölgeler» 'i seçin. 200 ila 
2000 m yarıçaplı dairesel bölgeyi 
seçmek için haritaya dokunun. 
Güvenlik anımsatıcısı, saatin 
Güvenli bölge sınırlarını geçtikten 
hemen sonra alınacaktır. 

Yanlış alarmları önlemek için, 
emniyetli hatırlatma sadece güvenli 
bölge çıkışından sonra saatin GPS 
konumunu alması durumunda 
alınacaktır. 
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Sınıf Modu 
«Sınıf modu» açıkken SOS sinyali ve saat dışında tüm 
fonksiyonlar devre dışıdır 
 

Class Mode 
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Arkadaş Edinmek 

Menüden arkadaş modunu seçin. Sizden 10 metre 
uzakta aynı saati kullanan kişileri bulmak için cihazı 
hafifçe sallayın. 
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Alarm 

Çocuklarınıza görevlerini başlatmalarını veya 
bitirmelerini hatırlatmak için Uygulama üzerinden alarm 
ayarlayabilirsiniz. 
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Aritmetik Oyun 

Saat, esnek matematiksel potansiyelini uyarabilen,  
zorluk derecesi olan bir aritmetik oyun içerir. 
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Değiştirilebilir Temalar 

• Temalar arasında geçiş yapmak için ana arayüze üç 
saniye basın 

• Temayı seçmek için sola / sağa kaydırın 

• Tercih ettiğiniz bir temayı ayarlamak için onaylayın 
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Bu Ürünü Doğru Bir Şekilde Atma 

(Atık Elektrik ve Elektronik Ekipmanı)  

(Avrupa Birliği ve farklı toplama 

sistemleri  

olan diğer Avrupa ülkeleri için 
geçerlidir) 

Üründe veya ürüne ait belgelerde yer alan  

bu işaret, ürünün kullanım ömrü dolduğunda diğer  

ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.  

Denetlenmeyen atıklardan dolayı çevreye veya insan  

sağlığına zarar verme olasılığını önlemek için lütfen  

bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme  

kaynaklarının tekrar kullanılabilmesini sağlamak  

üzere gerektiği şekilde geri dönüşüm sağlayın.  

Bireysel kullanıcılar çevre açısından güvenli geri  

dönüşüm sağlamak için bu ürünü nereye ve nasıl teslim 

edecekleri konusunda daha fazla bilgi almak üzere  

ürünü satın aldıkları satıcıyla veya yerel resmi kurumla  

iletişim kurmalıdırlar. Kurumsal kullanıcılar tedarikçileriyle  

irtibat kurmalı ve satın alma sözleşmesindeki hüküm ve  

koşulları kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla  

karıştırılarak atılmamalıdır. 

Bu ürünün doğru şekilde atılması 

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade 
sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri 
için geçerlidir) 

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki 

bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda 
diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. 
Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 
2006/66’da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, 
kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün 
atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama  

zarar verebilir.Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin 
yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık  

türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle  

geri dönüştürülmesini sağlayın. 

 

Özgül Soğurma Oranı (SAR) Sertifikası bilgileri  

BU CİHAZ , RADYO DALGALARINA MARUZ KALINMASI İLE 

İLGİLİ ULUSLARARASI KILAVUZ BİLGİLERİNE UYGUNDUR 

BU  CIHAZ  TÜRKÇE  KARAKTERLERİN  TAMAMINI  İHTİVA  
EDEN  ETSI  TS  123.038  V8.0.0  VE  ETSI  TS  

123.040.V8.1.0 TEKNİK ÖZELLİKLERİNE UYGUNDUR 
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Garanti Belgesi 

 
Bu belgenin kullanılmasına ; 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun’a 

dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca T.C. gümrük 

ve ticaret bakanlığı tüketicinin ve rekabetin korunması genel müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. 

 

Bu belge T.C. Gümrük ve Ticaret bakanlığı’ndan alınan izin belgelerine göre tanzim edilmiştir.  

 

İTHALATÇI FİRMA 

Ünvan: Sanal İletişimTeknoloji Ürünleri Pazarlama Ve Dış Ticaret LTD.ŞTi.  

Telefon: 0212 258 70 50 

E-Posta: info@sanalbt.com 

İthalatçı Firma 

Kaşeve İmza 
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Garanti Koşulları 
1. Garanti süresi teslimat tarihinden itibaren 2 yıldır.  
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere ürünün tümü 
garanti kapsamındadır. 
3. Ürünün kusurlu olduğunun anlaşılması durumunda 6502 
Sayılı Tüketicilerin Korunması  
Hakkındaki Kanunun 11. Maddesi uyarınca tüketici aşağıda 
sıralanan haklarından birini  
kullanabilir: 
a. Sözleşmeyi feshedebilir,  
b. Satış fiyatı üzerinden indirim isteyebilir, 
c. Ücretsiz onarım isteyebilir, 
d. Satın alınan ürünün kusursuz ürünle değiştirilmesini 
isteyebilir.  
4. Tüketicinin Ücretsiz onarım isteme hakkını seçmesi 
durumunda satıcı, ürünü onarmakla  
veya hiçbir işçilik, değiştirilen parça masrafı ya da başka 
herhangi bir adla hiçbir masraf  
almadan ürünün onarılmasını sağlamakla yükümlüdür. 
Tüketici ücretsiz onarım hakkını  
üreticiye veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve 
ithalatçı tüketicinin bu  
hakkını kullanması için müteselsilen sorumludur. 
5. Tüketici Ücretsiz onarım hakkını kullandığında:  
Ürün garanti süresi içinde yeniden bozulursa, 
Onarım süresi aşılırsa,  
Yetkili servis bayisi, satıcı, üretici veya ithalatçı onarımın 
mümkün olmadığını yazılı  
bir raporla bildirirse, 
Tüketici, ürünün fiyatının geri ödenmesini veya kusur tutarı 
kadar indirim yapılmasını  
isteyebilir ya da kusurlu olmayan benzer bir ürünle 
değiştirilmesini isteyebilir. Satıcı  

müşterinin isteğini reddedemez. İsteğin karşılanmaması 
durumunda satıcı, üretici ve  

ithalatçı bu durumdan müteselsilen sorumludur. 

6. Mallar ile ilgili onarım süresi 20 iş gününü geçemez; 

otomobil ve kamyonlar için bu süre 30 iş gününü geçemez. 
Ürün garanti kapsamındaysa bu süre, söz konusu arızanın 
yetkili servis bayisine veya satıcıya bildirilmesiyle, ürün 
garanti kapsamında değilse süre, ürünün yetkili servis 
bayisine teslim edilmesiyle başlar. Arıza 10 iş günü içinde  

onarılamazsa üretici veya ithalatçı, ürün onarılana kadar 
aynı özellikleri taşıyan başka  

bir ürünü tüketiciye sağlamakla yükümlüdür. Ürünün 

garanti süresi içinde arıza yapması  

durumunda onarım için harcanan zaman garanti süresine 
eklenir.  

7. Kullanma kılavuzunda belirtilen yönergelerin aksine 

kullanımdan kaynaklanan arızalar  

garanti kapsamında kabul edilmez. 

8. Kullanıcı haklarına ilişkin garanti kullanımından 

kaynaklanan anlaşmazlıklar söz konusu  

olduğunda Kullanıcı, ikamet ettiği belediye/bölge sınırları 
dahilindeki Hakem Heyetine  

veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir. 

9. Satıcının garanti sağlamaması durumunda tüketici, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 

Müdürlüğü’ne başvurabilir.  

 


