
WatchY by

PL

Prezentacja produktu:
1) Ekran dotykowy
2) Wejście na kartę SIM
3) Przycisk „Wstecz“ / przyjmowanie połączeń
4) Głośnik
5) Wbudowany mikrofon
6) Slot zasilania (micro USB)
7)   Przycisk SOS / włączanie zegarka / wyłączanie budzika

Przed uruchomieniem:
Upewnij się, czy:
1)  Karta micro SIM posiada wyłączoną opcję żądania

kodu PIN.
2)  Funkcja transmisji głosowej i transmisji danych przez 

GSM i GPRS jest aktywowana. 
Uwaga: wymaga połączenia z internetem - miesięczne 
zużycie danych to ok. 50MB przy normalnej intensyw-
ności użytkowania.

3)  Posiadasz zainstalowaną w telefonie komórkowym
aplikację LAMAX WatchY App. Ta aplikacja jest do-
stępna za darmo w Google Play i App store.

iOS Android
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Pierwsze uruchamianie:
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a. Otwórz klapkę
b. Wprowadź MicroSIM

1)  Włóż kartę SIM do urządzenia i uruchom je przycis- 
kiem Włączanie/SOS. Prawidłowy sposób wprowad-
zenia karty jest przedstawiony na obrazku.

2) Sprawdź, czy zegarek posiada sygnał.
3)  Siła sygnału jest wyrażona za pomocą ikony stanu w 

górnej części ekranu. Dzięki temu możesz sprawdzić, 
czy karta została włożona prawidłowo.

4)  Teraz uruchom aplikację LAMAX WatchY App na
swoim telefonie komórkowym i przeprowadź re-
jestrację zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Dodawanie nowego zegarka WatchY do aplikacji:
1) Przejdź do menu aplikacji.
2) Wybierz opcję „dodawanie nowego urządzenia“.
3)  Ręcznie wprowadź do aplikacji kod zegarka (ID), któ-

ry znajdziesz w zegarku pod ikoną „Scan QR“ .
4)  Przy pierwszym uruchomieniu dochodzi do kalibrac-

ji całego urządzenia i optymalizacji ustawień. Z tego 
powodu pierwsza informacja dotycząca położenia
może pojawić się dopiero po 1-2 godzinach. W celu 
jak najszybszej aktywacji należy znajdować się na
miejscu z dostatecznym sygnałem GPS, to znaczy
najlepiej na zewnątrz budynku.

Zapoznanie się z aplikacją LAMAX WatchY App:
1) Lokalizacja zegarka
-  Wciskając ikonę  sprawdzisz aktualne położenie 

zegarka.
-  Zakładka „Historia“ ukazuje ruch zegarka do 30 dni

wstecz.
-  Zakładka „Strefy“ umożliwia wytworzenie.

Uwaga! Jak tylko zegarek wkroczy/opuści tę strefę, apli-
kacja natychmiast go o tym poinformuje. Aktywnych
może być aż 6 stref jednocześnie.

2) Komunikacja poprzez zegarek
-  Ikona  umożliwia przesyłanie tekstowych i gło-

sowych wiadomości oraz prowadzenia klasycznych 
rozmów telefonicznych.
Uwaga! Możliwe jest przesłanie wiadomości głosowej o 
maks. długości 15 sekund lub tekstowej o maks. długości 
20 znaków.

3) Aktywność ruchowa
-  Ikona  informuje o aktywności ruchowej. Można

obserwować pokonaną odległość i spalone kalorie
w odniesieniu do konkretnego dnia lub na wykresie
tygodniowym.

4) Ustawienia
-  Aplikacja oferuje wiele ustawień osobistych, które

znajdziesz pod symbolem  w prawym rogu.

5) Informacje o zegarku
-  W lewym górnym rogu znajdziesz menu z funkcjami: 

dodawanie kolejnego zegarka WatchY, wylogowanie
się z konta i wyszukiwanie dostępnych aktualizacji.



Uwaga! Zegarek WatchY jest w pełni kompatybilny z 
każdym telefonem komórkowym posiadającym system 
operacyjny Android (4.1 i kolejne) oraz iOS (7.0 i kolejne)  
z zainstalowaną aplikacją LAMAX WatchY App.

Funkcje zegarka WatchY:
1)  Przycisk SOS – wciskając przycisk przez ok. 5 sekund 

zegarek automatycznie zacznie nawiązywać połąc-
zenia z kolejnymi numerami zapisanymi jako alar-
mowe.

2)  Lista kontaktów – w zegarku WatchY można zapisać 
aż 10 kontaktów, na które można zadzwonić bez-
pośrednio z zegarka.
Uwaga! Te numery wprowadzane są w aplikacji LAMAX 
WatchY App.

3)  Wiadomości głosowe – funkcja umożliwia odsłu-
chanie wiadomości głosowych, przeczytanie wia-
domości tekstowej i nagranie własnej wiadomości
głosowej.

4)  Dodaj przyjaciela – zegarek może się połączyć z in-
nym zegarkiem, umożliwiając wzajemne przesyłanie 
wiadomości głosowych.

5)  Krokomierz – informuje o liczbie pokonanych kro- 
ków i spalonych kalorii w ciągu dnia.

6)  Czujnik aktywności ruchowej – dzięki wbudowane-
mu czujnikowi zegarek informuje o tym, że użytkow-
nik zdjął go z ręki.

Specyfikacja techniczna:
Wymiary d: 52 mm x sz: 36 mm x w: 15 mm
Ekran 1“ dotykowy LCD
Karta SIM Micro
Częstotliwość GSM 850/900/1800/1900
Określanie położenia GPS + LBS + WIFI + GSM
Bateria 3.7V 400 mAh
Wersja OS iOS 7.0 i kolejne, Android 4.1.1 

i kolejne
Inne właściwości Mikrofon, głośnik, akcelerometr

Ostrzeżenia:
1)  Informacja o położeniu jest dostępna jedynie w miej-

scach z sygnałem GPS o dostatecznej mocy. Sygnał
GPS nie jest stabilny albo wręcz zupełnie nie jest
dostępny na przestrzeniach, gdzie znajdują się prze-
szkody między telefonem a satelitą. Należą do nich
wszystkie zamknięte lub zadaszone przestrzenie.

2)  Z myślą o maksymalnej oszczędności energii, w sytu-
acji, kiedy zegarek się nie rusza, nie następuje prze-
syłanie informacji na temat położenia w określonym 
interwale.

3)  Nie narażaj zegarka na wpływ wilgoci, wody, deszc-
zu, śniegu czy jakichkolwiek natrysków.

4)  Nie wystawiaj zegarka na zbędny wpływ światła
słonecznego czy wysokich temperatur. Intensywne
światło czy wysokie temperatury mogą spowodo-
wać uszkodzenia.

5) Zegarek nie jest przeznaczony dla dzieci do 3 lat.
6)  W celu ładowania korzystaj jedynie z kabli do tego

przeznaczonych – w innym razie może dojść do
uszkodzeń urządzenia.

7)  Ładuj urządzenie pod nieustannym nadzorem. Jak
tylko zegarek zostanie w pełni naładowany, odłącz
go ze względu na bezpieczeństwo.

8)  Jeżeli podczas zasilania zegarek zacznie wykazywać 
oznaki jakiegokolwiek uszkodzenia, odłącz go. Nie

korzystaj z urządzenia do momentu oceny tech-
nicznej dokonanej przez specjalistę. 

9)  Uważaj na upadki i uderzenia, nie przebijaj zegarka 
ani nie niszcz go w żaden inny sposób. Nigdy nie
używaj uszkodzonego zegarka. Nie dokonuj samod-
zielnych napraw.

10)  Chroń przed przeniknięciem ciał obcych do konek-
tora USB i wejścia na kartę SIM.

11)  Zawsze wykorzystuj tylko zgodnie z instrukcją.
Niewłaściwe użytkowanie grozi urazem lub niepra-
widłowościami w funkcjonowaniu.

12)  Przed pierwszym wykorzystaniem najlepiej jest w
pełni naładować baterię.

13)  Jeżeli podczas ładowania zegarka dojdzie do jego
nadmiernego ogrzewania, natychmiast odłącz ur-
ządzenie z sieci.

Telefon na nadgarstek WatchY nie jest profesjonalnym 
alarmowym urządzeniem zabezpieczającym. Informa-
cje o położeniu i historii ruchu zależą od dostępności 
sygnału GPS, WiFi i GSM, za które producent nie od-
powiada ani nie może ich zapewnić. Elementy zabez-
pieczające telefonu służą wyłącznie do orientacyjne-
go określania położenia oraz zarejestrowanej historii 
ruchu. W związku z powyższym producent nie udziela 
gwarancji ani w żaden inny sposób nie zapewnia i nie 
odpowiada za aktualną dostępność położenia ani kom-
pletną historię ruchu telefonu na nadgarstek WatchY.

Błędy w druku zastrzeżone.

Więcej informacji na:
http://tech.lamax-electronics.com/pl/WatchY/

Powiadomienia:
No coord / Device not responding, may be proces-
sing, please try again later – Zegarek jest włączony, 
ale nie jest dostępny. Prawdopodobnie znajduje się w 
miejscu o niedostatecznym sygnale GSM lub GPS. Jeżeli 
uruchamiasz zegarek po raz pierwszy, opuść budynek, 
w którym się znajdujesz i udaj się do otwartej przestr-
zeni.

Device is off-line, unable to process –  Zegarek jest 
wyłączony.

Device is being worn / Device has been taken off – Os-
trzeżenie o zdjęciu zegarka z nadgarstka.

Returned to the geo-fence – Powrót do wyznaczonej 
strefy.

Stepped away from the geo-fence – Opuszczenie wy-
znaczonej strefy.

Done, setting saved – Zapisywanie kontaktów w ze-
garku, interwału położenia itp. przebiegło pomyślnie.

It has been followed by other accounts – Zegarek jest 
sparowany z innym kontem. Jeżeli konto nie należy do 
Ciebie, zwróć się do naszej obsługi klienta na  
http://lamax-electronics.com/pl/ .

http://tech.lamax-electronics.com/pl/WatchY/%0D

