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Pierwsze logowanie
1)  Przejdź do opcji rejestracji, wprowadź swój adres e-mailowy i  wybierz hasło. Następnie potwierdź przyciskiem 

„Zarejestruj“. 
2)  W celu sparowania wprowadź kod zegarka. Kod znajdziesz w instrukcji obsługi zegarka lub w zegarku pod ikoną  

 .

Menu parowania
 — Ikona  w lewym górnym rogu oferuje menu z następującymi funkcjami: 

 → Wylogowywanie z konta
 →  Dodawanie kolejnego zegarka WatchY – w celu dodania konieczne jest wprowadzenie kodu zegarka i pot- 

wierdzenie przyciskiem „Ok“. 
 → Podłączony zegarek – Umożliwia odłączenie zegarka z konta.

Ustawienia użytkownika
 — Ikona  oferuje menu z:

 — Ustawienia interwału lokalizacji
 → Umożliwia ustawienie interwału, w którym zegarek będzie wysyłać sygnał informujący o jego położeniu.
 → Możesz wybrać między interwałami:

 → 10 sekund 

LAMAX WatchY App:

Menu – zarys ogólny

Administracja konta
Dodawanie kolejnego zegarka

Wylogowywanie 
Aktualizacja aplikacji

Komunikacja poprzez 
zegarek

Komunikaty głosowe
Wiadomości tekstowe
Rozmowa telefoniczna

Położenie
Aktualne
Historia

Ustawianie Stref ruchu

Ustawianie zegarka WatchY

Wskaźnik włączonego 
zegarka

Informacje o zegarku

Funkcja Fitness



3

 → 10 minut 
 → 60 minut
 → Bez informowania o położeniu – aplikacja nie będzie wyświetlać aktualnego położenia zegarka!

 — Ustawienia budzika
 → Pozwala na jednoczesne uruchomienie aż 3 budzików w zegarku.
 → W ustawieniach możesz wybrać godzinę i dzień.

 — Lista kontaktów
 → Na dolnym pasku możesz dokonywać wyboru między wprowadzaniem:

 → Trzech kontaktów SOS, które zostaną wykorzystane po aktywacji przycisku SOS
 → Dziesięciu kontaktów w celu nawiązywania połączeń telefonicznych poprzez zegarek

Uwaga! Przy aktywacji przycisku SOS zegarek automatycznie nawiąże połączenie z pierwszym kontaktem 
SOS. Jeżeli nie uda się nawiązać połączenia, zegarek będzie próbował dodzwonić się na drugi, a następnie 
trzeci wprowadzony numer awaryjny. 

 — Powiadomienia
 → Możliwe ustawienie powiadomień o:

 → Niskim stanie baterii w zegarku
 → Zdjęciu zegarka z nadgarstka
 → Opuszczenie określonego obszaru (więcej o tworzeniu stref poruszania się w sekcji „Położenie“)

 — Profil dziecka
 → Aby funkcja fitness funkcjonowała prawidłowo, konieczne jest stworzenie profilu dziecka. 
 → Wprowadź płeć, wysokość, wagę, a następnie potwierdź. 

 — Cichy tryb zegarka
 → Umożliwia ustawienie czasu, w którym nie będzie możliwe nawiązanie połączenia z zegarkiem. 
 → Ten tryb zagwarantuje dziecku spokój np. podczas szkolnych zajęć. 
 → Wybierz początek i koniec cichego trybu, a następnie go aktywuj. 

 — Wyłączanie zegarka
 →  Ze względu na bezpieczeństwo, przy wprowadzonej karcie SIM wyłączenie zegarka możliwe jest jedynie za 

pomocą aplikacji w telefonie.
 →  Włączanie można przeprowadzić fizycznie bezpośrednio na zegarku.

Komunikacja za pośrednictwem zegarka
 — Wciskając ikonę  otworzysz interfejs komunikacji, który umożliwia:

 → Wysyłanie wiadomości tekstowych o maksymalnej długości 20 znaków
 → Wysyłanie wiadomości głosowych o maksymalnej długości 15 sekund
 → Nawiązanie zwykłej rozmowy telefonicznej

 — Za pomocą dolnego paska stanu możesz wybrać między wiadomością głosową a tekstową. 

 — Ikona słuchawek w prawej części paska statusu rozpocznie tradycyjną rozmowę telefoniczną. 

 —  W celu nagrania wiadomości głosowej przytrzymaj środkowy przycisk z napisem „Nagraj wiadomość“. Po uwol-
nieniu przycisku wiadomość zostanie automatycznie wysłana - podobnie jak po przekroczeniu 15 sekund. 

 —  W trybie pisania wiadomości tekstowych krótko wciśnij środkowy przycisk i napisz wiadomość. Za pomocą pra-
wego przycisku wyślij wiadomość. 

Położenie
Aktualne położenie

 — W celu wyświetlania aktualnego położenia zegarka wciśnij ikonę   .

 — Na ekranie wyświetli się mapa lotnicza z położeniem. Aby zmienić mapę wybierz ikonę  lub  .

 — W celu przybliżenia / oddalenia wykorzystaj ikony + / - .

 — Ikona pokaże nazwę ulicy, miejsce, w którym znajduje się zegarek oraz stan baterii.

 — Aby zaktualizować informacje, wciśnij ikonę .

 — Mapę możesz również przesuwać, oddalać oraz obracać na ekranie za pomocą dotyku.
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Historia
 —  Klikając na przycisk  „Historia“ możesz śledzić ruch aż do 30 dni wstecz. Wciskając przycisk „Dziś“ wybierasz pożą-

daną datę. Jako domyślna ustawiona jest aktualna data. Zagęszczenie punktów możesz ustawić pod przyciskiem 
„Normalny“. Masz do wyboru następujące opcje: szczegółowy, normalny i mniej dokładny. Domyślnie ilość wyś- 
wietlanych punktów ustawiona jest na „Normalny“. 

 — Zielonym przyciskiem uruchomisz odtwarzanie historii położenia. 

Strefy
 —  W celu ustawienia strefy ruchu wciśnij przycisk „Strefy“.

 —  W celu utworzenia nowej strefy wciśnij przycisk o tej samej nazwie. Po wyświetleniu mapy wybierz pożądaną 
strefę, krótko dotykając ekranu w wybranych miejscach. Jedną strefę może tworzyć maksymalnie 6 punktów. 

 —  Aktywnych może być aż 6 stref jednocześnie. 

 — Klikając na nazwę strefy możesz ją edytować lub usunąć. 

Funkcje Fitness
 — Ikona  poinformuje cię o liczbie kroków przemierzonych w ciągu dnia oraz liczbie spalonych kalorii.

 — Możesz się przełączać między dziennym zapisem a tygodniowym zestawieniem.

 —  Tygodniowe zestawienie pokazuje twój rozwój w ramach 7 dni. Przeciągając ekran możesz wybrać między 
wyświetlaniem liczby kroków a liczbą kalorii. 

Informowanie o włączonym zegarku
 — Jeżeli ikona jest niebieska, zegarek jest włączony i działa prawidłowo.

 — Jeżeli ikona jest biała, zegarek nie wysyła sygnału o położeniu. W takim przypadku sprawdź, czy zegarek: 
 → Jest włączony
 → Jest sparowany z aplikacją mobilną
 → Jest naładowany
 → Ma właściwie wprowadzoną kartę SIM

WatchY...
…bo dobro dziecka jest najważniejsze.

W celu właściwego funkcjonowania aplikacji, regularnie przeprowadzaj jej aktualizacje.  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z naszą obsługą klienta. 


