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První přihlášení
1)  Vyberte možnost zaregistrovat, zadejte Vaši e-mailovou adresu a zvolte heslo. Poté potvrďte tlačítkem zaregistro-

vat.
2) Zadejte kód hodinek pro spárování. Kód naleznete v manuálu hodinek nebo v hodinkách pod ikonou  .

Menu spárování
 — Ikona  v levém horním rohu nabízí menu s funkcemi: 

 → Odhlášení z účtu 
 → Přidání dalších hodinek WatchY – pro přidání je nutné zadat Kód hodinek a potvrdit tlačítkem „Ok“.
 → Připojené hodinky – umožňují odpojit hodinky od účtu.

Uživatelské nastavení
 — Ikona  nabízí menu s:

 — Nastavení intervalu lokalizace
 → Umožňuje nastavit interval, ve kterém budou hodinky odesílat signál o své poloze.
 → Můžete volit mezi intervalem:

 → 10 sekund 
 → 10 minut 
 → 60 minut
 → Bez odesílání polohy – aplikace nebude zobrazovat aktuální polohu hodinek!

LAMAX WatchY App:
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 — Nastavení budíku
 → Umožňuje mít aktivní až 3 budíky pro hodinky naráz.
 → V nastavení vybíráte čas a den.

 — Seznam kontaktů
 → Na spodní liště volíte mezi zadáváním:

 → Tří SOS kontaktů, které slouží při aktivaci SOS tlačítka
 → Deseti kontaktů pro volání z hodinek

Pozn. při aktivaci SOS tlačítka hodinky automaticky zavolají na první SOS kontakt. Pokud nedojde k navázá-
ní hovoru, zavolají postupně na druhé a třetí uvedené tísňové číslo.

 — Oznámení
 → Umožňuje nastavit upozornění na:

 → Nízký stav baterie v hodinkách
 → Sundání hodinek ze zápěstí
 → Opuštění určené oblasti (více o vytvoření zón pohybu v sekci „Poloha“)

 — Profil dítěte
 → Pro správné fungování fitness funkcí je nutné vytvořit profil dítěte.
 → Zadejte pohlaví, výšku, váhu a potvrďte.

 — Tichý mód hodinek
 → Umožňuje nastavit čas, ve kterém se nebude možné na hodinky dovolat.
 → Tento režim zajistí dítěti klid např. na učení ve škole.
 → Zvolte začátek a konec tichého režimu a aktivujte.

 — Vypnutí hodinek
 → Z bezpečnostních důvodů lze, při vložené SIM kartě, vypnout hodinky výhradně pomocí aplikace v telefonu.
 → Zapnutí je nutné provést fyzicky na hodinkách.

Komunikace s hodinkami
 — Stisknutím ikony  se Vám otevře komunikační rozhraní, které umožňuje:

 → Posílat textové vzkazy v maximální délce 20 znaků
 → Posílat hlasové vzkazy v maximální délce 15 vteřin
 → Zahájit běžný telefonní hovor

 — Pomocí dolní stavové lišty volíte mezi hlasovou či textovou zprávou.

 — Ikona Sluchátka v pravé části stavové lišty zahájí běžný telefonní hovor.

 —  Pro nahrání hlasové zprávy podržte prostřední tlačítko s nápisem „Nahrát vzkaz“. Po uvolnění stisku se zpráva 
automaticky odešle, stejně jako po překročení 15 vteřin.

 —  V režimu psaní textových zpráv krátce stiskněte prostřední tlačítko a napište zprávu. Pomocí pravého tlačítka 
zprávu odešlete.

Poloha
Aktuální poloha

 — Pro zobrazení aktuální polohy hodinek stiskněte ikonu  .

 — Na obrazovce se zobrazí letecká mapa s polohou. Pro změnu mapy vyberte ikonu  nebo .

 — Pro přiblížení / oddálení využijte ikony + / - .

 — Ikona ukáže název ulice, kde se hodinky nachází a stav baterie.

 — Pro aktualizaci informací stiskněte ikonu .

 — Mapu můžete také posouvat, oddalovat a otáčet pomocí dotyku na obrazovce.

Historie
 —  Kliknutím na tlačítka „Historie“ můžete sledovat pohyb až 30 dní zpětně. Stiskem tlačítka „Dnes“ vybíráte poža-

dované datum. Standardně je nastaven aktuální den. Nastavení četnosti bodů vybíráte pod tlačítkem „Běžný“. 
Množství bodů vybíráte mezi: detailní, běžný a méně přesný. Standardně je nastaveno množství zobrazovaných 
bodů na hodnotě „Běžný“.
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 — Zeleným tlačítek spustíte přehrávání historie polohy.

Zóny
 —  Pro nastavení zón pohybu stiskněte tlačítko „Zóny“.

 —  Pro vytvoření nové zóny stiskněte stejnojmenné tlačítko. Po zobrazení mapy vyberte požadovanou oblast krátký-
mi dotyky na displej. Jednu zónu může tvořit maximálně 6 bodů.

 — Aktivních může být, až 6 zón najedou.

 — Editaci či smazání zóny provedete kliknutím na název zóny.

Fitness funkce
 — Ikona  nabídne informace o počtu kroků za den a počtu spálených kalorií.

 — Přepínat můžete mezi denním záznamem a týdenním přehledem.

 — Týdenní přehled ukazuje vývoj v rámci 7 dní. Přetažením displeje volíte mezi počtem kroků a počtem kalorií.

Indikace zapnutých hodinek
 — Pokud je ikona modrá, hodinky jsou zapnuté a funkční.

 — Pokud je ikona bílá, hodinky nevysílají signál o poloze. V tomto případě ověřte, zda jsou hodinky:
 → Zapnuté
 → Spárované s mobilní aplikací
 → Nabité
 → Vysílají signál o poloze – mají správně vloženou SIM kartu

Proč WatchY...
…protože děti jsou to nejcennější.

Pro správné fungování aplikace provádějte pravidelné aktualizace. 

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naší podporu.


