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LAMAX WatchY2

1. Ovládání zařízení LAMAX WatchY2
1. Reproduktor
2. Dotykový displej
3. SOS tlačítko; Zapnout / Vypnout
4. Dotykové tlačítko „Zpět“ 
5. Mikrofon
6. Šroubky (×2) od dvířek se SIM
7. Slot na Micro SIM kartu
8.  Konektor na napájení  

(magnetický)

1) Zapnutí zařízení
 – Pro zapnutí zařízení přidržte „SOS tlačítko“ po dobu alespoň 5 sekund.

2) Vypnutí zařízení
a)  V zařízení LAMAX WatchY2 není vložena SIM karta / nemají signál.

 – Pro vypnutí zařízení přidržte „SOS tlačítko“ po dobu alespoň 5 sekund.

b) V zařízení LAMAX WatchY2 je vložena SIM karta / mají signál.

 – Vypnutí nelze uskutečnit stejným způsobem jako v případě bez vložené SIM karty nebo 
v případě, že zařízení nemá signál. Jedná se o opatření, které zabraňuje jednoduchému 
manuálnímu vypnutí zařízení LAMAX WatchY2 ze strany jejich uživatele. Stisknutí „SOS 
tlačítko“ po dobu 5 sekundu v tomto případě vyvolá SOS hovor na nastavená SOS kontaktní 
čísla v aplikaci LAMAX Tracking.

 – Pro vypnutí zařízení LAMAX WatchY2 v tomto případě existují 2 způsoby
1. Stiskněte 10× po sobě „SOS tlačítko“ a zařízení se do 3 sekund vypne.
2.  Zařízení LAMAX WatchY2 vypnete vzdáleně skrz aplikaci LAMAX Tracking (Menu → 

Nastavení aktuálního zařízení → Vzdálené vypnutí zařízení).
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2. Zprovoznění zařízení LAMAX WatchY2
 – Vyndejte SIM kartu z balení a vylomte kartu o velikosti Micro z rámečku, nebo vezměte svou 
o velikosti Micro SIM.

 – Vložte Micro SIM kartu do zařízení podle obrázků níže.

1 2 3

Odšroubujte ochrannou  
krytku (obr. 1)

Vložte Micro SIM kartu do zařízení (obr. 2) a zatlačte pomocí 
přiložené pinzety či šroubováčku (obr. 3). Zašroubujte důkladně 
zpět krytku, aby nedošlo k případnému poškození zařízení z důvodu 
vniknutí kapaliny.

 – Zapněte zařízení držením SOS tlačítka po dobu alespoň 5 sekund. 
 – Zařízení zobrazí na displeji načítací logo a uvede se do provozu.
 – Na displeji uvidíte některé ikony mobilní data  , Wi-Fi , GPS .
 – Síla mobilního signálu je vyobrazena ikonou . Pokud nevidíte ani po 5 minutách sílu 
signálu, zařízení restartujte.

 – Pokud vidíte sílu signálu, pokračujte následujícím bodem Instalace aplikace LAMAX Trac-
king a registrace.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 – Přibalená SIM karta je připravena k použití bez dalších kroků. 
 – SIM karta musí mít vypnutý PIN a aktivovaný datový tarif . Pokud si nejste jisti, můžete 

funkčnost ověřit v mobilním telefonu.
 – Pro příjem hovorů na zařízení je nutné nastavit kontakty v mobilní aplikaci LAMAX Tracking.

 – Neotvírejte, sami neopravujte a nerozebírejte zařízení jinak, než je uvedeno v tomto 
manuálu. V případě neoprávněné manipulace se zařízením dojde ke ztrátě záruky.
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3. Instalace aplikace LAMAX Tracking a registrace

1) Instalace aplikace LAMAX Tracking
Pro plné využití všech funkcí zařízení je zapotřebí mobilní aplikace LAMAX Tracking. Nainstaluj-
te si ji, prosím, do svého telefonu. Je zdarma dostupná pro Android (4.4+) a iOS (7+) na odkazu* 
níže nebo stačí aplikaci vyhledat v Google Play či AppStore.

*  Pokud odkaz otevřete ve Vašem mobilním zařízení, budete automaticky nasměrování na 
příslušný obchod.

QR kód pro snadné stažení aplikace:

 

https://www.lamax-electronics.com/download/lamax-tracking/app/

2) Registrace uživatele

2

1

3

Vyplňte e-mail (1) a heslo (2). Klikněte na „Zaslat ověřovací kód“. Objeví se časomíra, která 
ukazuje dobu, za kterou si můžete poslat kód znovu. Zkontrolujte vaši e-mailovou schránku 
včetně složky SPAM a opište ověřovací kód. 
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3) Registrace zařízení

Pro přidání zařízení k Vašemu účtu si připravte ID zařízení, které najdete na prodejním balení.

4) Minimální nastavení zařízení
Jako naprosté minimum doporučujeme projít a nastavit zařízení LAMAX WatchY2 podle bodů 
níže:

1. Sekce 4.5 „Kontakty“
2. Sekce 5.1 „SOS tlačítko“ 
3. Sekce 6 „Lokalizace“
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4.  Prostředí zařízení LAMAX WatchY2 a jeho funkce

1) Ovládání
Zařízení LAMAX WatchY2 se ovládá pomocí gest na dotykové obrazovce, tlačítka „Zpět“ 
a postranního SOS tlačítka.

 – Dotyková gesta slouží pro výběr 
a otevírání položek menu. 

 – Výběr položek menu se 
provádí táhnutím prstu 
zprava doleva či zleva 
doprava po displeji. (obr. 1)

 – Otevření položky se dělá 
pomocí poklepání prstu na 
displej. (obr. 2)

 – Dotykové tlačítko „Zpět“ ve tvaru čtverce, nacházející se pod displejem, slouží k návratu 
o úroveň výše. (obr. 3)

 – Postranní SOS tlačítko slouží k zapnutí / vypnutí displeje (krátké stisknutí) a k zapnutí / 
vypnutí zařízení LAMAX WatchY2 (dlouhé stisknutí) pokud zařízení není připojeno k GSM sít. 
V případě zapnutého zařízení připojeného k GSM síti se dlouhým stisknutím tlačítka (více 
než 5 sekund) zaktivuje funkce SOS.

2) Úvodní a uzamykací obrazovka
Po zapnutí zařízení LAMAX WatchY2 se Vám zobrazí úvodní obrazovka s aktuálním časem, 
datem a dnem v týdnu.

 

Na levé straně horní lišty je vždy zobrazena síla signálu a mohou být zobrazeny indikace 
vypnutí/zapnutí zvuku, příjem dat, Wi-Fi lokalizace, GPS lokalizace, přijaté zprávy a ikona 
režimu nerušit. V pravé straně horní lišty se nachází ukazatel stavu baterie.

Po probuzení zařízení se zobrazí obrazovka s analogovými hodinami, s aktuálním dnem ve 
zkratkách (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) a s aktuálním datem. Tato obrazovka slouží jako spořič 
obrazovky / zamykací obrazovka. Po poklepání na displej se zobrazí digitální hodiny a lze 
potáhnutím vpravo po displeji přejít do menu na další funkce.

1 2 3
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3) Zprávy
Funkce „Zprávy“ umožňuje ze zařízení zasílat hlasové zprávy do spárovaného účtu v aplikaci 
LAMAX Tracking a také zobrazovat přijaté textové a přehrávat hlasové zprávy.

Pro odeslání zprávy vstupte do zpráv poklepáním a přidržte na displeji zařízení tlačítko „Stlač“ 
po dobu minimálně 2 sekund. 

Po uvolnění tlačítka nebo uplynutí maximální délky zprávy 15 sekund se zpráva odešle. 

Na displeji v sekci „Zprávy“ dítě vidí v růžové bublině poslední textovou zprávu zaslanou 
z aplikace LAMAX Tracking a v modré bublině si může poslechnout poslední hlasový vzkaz, 
jehož délku (v sekundách) vidí na levé straně u bubliny. 

Pro přehrání či zobrazení zprávy, poklepejte na ikonu bubliny a obsah se dítěti přehraje nebo 
zobrazí.

4) Hovor
Funkce „Hovor“ umožňuje vytáčet a volat na libovolná čísla. Ve výchozím nastavení je funkce 
číselníku vypnuta. Pro zapnutí funkce číselníku je nutné nastavit v aplikaci LAMAX Tracking 
(Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Číselník) hodnotu „ZAP“. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Zařízení zobrazuje pouze poslední textovou a hlasovou zprávu. Neposílejte tedy více 
různých zpráv za sebou. Abyste měli jistotu, že Vaše dítě obdrží zprávy kompletně, posílejte 
maximálně jednu textovou a hlasovou zprávu najednou. Jakákoliv další zpráva přemaže tu 
původní. Počkejte, až Vám dítě odpoví nebo raději rovnou volejte.
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5) Kontakty
V sekci „Kontakty“ jsou zobrazena jména a telefonní čísla uložených kontaktů. Tyto záznamy 
jsou spravovány v mobilní aplikaci LAMAX Tracking (Menu → Nastavení aktuálního zařízení → 
Seznam kontaktů). 

Primárním cílem zařízení je ochrana Vašeho dítěte. Díky našemu zabezpečení zařízení LAMAX 
WatchY2 před neznámými čísly, se nedovolá žádné telefonní číslo, které není uložené mezi 
kontakty zařízení LAMAX WatchY2. Tato funkce je zapnutá pouze, pokud je nastavené číslo 
správce. 

V aplikaci LAMAX Tracking nastavte všechna telefonní čísla, která by se měla uživateli zařízení 
LAMAX WatchY2 dovolat, nebo která by mohl uživatel zařízení LAMAX WatchY2 potřebovat 
(Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Seznam kontaktů). 

„Telefonní číslo správce“ nastavte, pokud chcete zablokovat příchozí hovory od čísel, která ne-
jsou v seznamu kontaktů (Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Telefonní číslo správce). 
Pokud „Telefonní číslo správce“ nenastavíte, bude možné se na zařízení dovolat z libovolného 
telefonního čísla.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V rámci prvotního nastavování aplikace nezapomeňte zanést svá a další potřebná telefonní 
čísla v aplikaci LAMAX Tracking (Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Seznam kontaktů), 
jinak se na zařízení LAMAX WatchY2 nedovoláte a uživatel nebude schopen rychle vytáčet 
důležitá telefonní čísla. 

Doporučujeme doplnit kontakty na oba rodiče, dědečka, babičku a např. záchranné složky. 

Nezapomeňte také vyplnit SOS kontakty pro správnou funkčnost SOS funkce vizte bod 5.1.
(Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Předvolené SOS kontakty)
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6) Kamarádi
Funkce „Kamarádi“ umožňuje spárovat dvě zařízení LAMAX WatchY2, která se nacházejí vedle 
sebe*. Pro spárování přidržte prst na ikoně „Kamarádi“ po dobu alespoň 3 sekund, zařízení si 
navzájem vymění kontaktní údaje a mohou si navzájem posílat hlasové zprávy. Vždy se zobrazí 
pouze poslední přijatá hlasová zpráva. Tato funkce umožňuje spárovat pouze 2 zařízení LAMAX 
WatchY2 mezi sebou.

*Obě zařízení LAMAX WatchY2 musí mít signál GPS.

7) Kroky
Sekce „Kroky“ obsahuje funkci krokoměr*, abyste mohli své dítě motivovat k pohybu a sledo-
vat jeho aktivitu v podobě ušlých kroků a spálených kalorií za den**. 

Pro použití funkce „Kroky“ je potřeba ji zapnout a nastavit „Interval“ v aplikaci LAMAX Tracking 
(Menu → Krokoměr →  Nastavení krokoměru).

* Zapnutý krokoměr značně zvyšuje spotřebu baterie.
**  Měření vestavěného krokoměru se nemůže porovnávat s profesionálními měřidly, a proto 

tyto údaje používejte pouze jako orientační.
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8) Jas (pouze v nové verzi firmware)
V rámci snížení spotřeby baterie či zlepšení čitelnosti displeje, je možné měnit úroveň jasu pří-
mo ze zařízení. K dispozici jsou tři úrovně nastavení jasu displeje. Toto nastavení lze měnit také 
v aplikaci LAMAX Tracking (Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Jas displaye zařízení).

9) Hlasitost (pouze v nové verzi firmware)
V této sekci je možné regulovat hlasitost vyzvánění zařízení. Lze vybrat z celkem 6 úrovní 
hlasitosti.

10) APP&ID
Pod APP&ID naleznete unikátní 10místný číselný kód (ID zařízení) Vašeho zařízení a QR 
kód pro stažení mobilní aplikace LAMAX Tracking. Unikátní číselný kód (ID zařízení) slouží  
k registraci zařízení pod Vámi vytvořený Uživatelský účet vizte bod č. 3. 
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5. Další funkce zařízení LAMAX WatchY2

1) SOS tlačítko
Fyzické „SOS tlačítko“ (vizte sekci Ovládání zařízení LAMAX WatchY2) je primárně určené 
k vytočení uloženého SOS kontaktu a zaslání SOS notifikace do aplikace LAMAX Tracking při 
pocitu ohrožení. 

Aktivace SOS funkce se provádí dlouhým stisknutím „SOS tlačítko“ po dobu 5 sekund. Pokud 
jsou zaneseny dva SOS kontakty, a zařízení se nedovolá na první zanesené číslo, automaticky 
zavolá na druhé. Před vytočením dojde také k odeslání notifikace do mobilní aplikace LAMAX 
Tracking.

Poznámka: Pro vytočení SOS kontaktu je třeba, aby minimálně jedno číslo bylo zaneseno do: 
(Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Předvolené SOS kontakty). 

2) Monitorované oblasti
V aplikaci LAMAX Tracking je možné nastavit „Monitorované oblasti“ (Menu → Monitorované 
oblasti). Po navštívení či opuštění nastavené monitorované oblasti uživatel aplikace obdrží 
o této události notifikaci. Více o nastavování této funkce naleznete v návodu k aplikaci LAMAX 
Tracking.

3) Budík
Zařízení obsahuje funkci „Budík“, jehož nastavení se nachází v mobilní aplikaci LAMAX Tracking 
(Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Budík).

4) Režim nerušit / škola
Zapnutím funkce „Režim nerušit / škola“ v aplikaci LAMAX Tracking (Menu → Nastavení aktu-
álního zařízení → Režim nerušit / škola), se ve Vámi nastavených časových intervalech (např.: 
čas výuky/kroužků), funkčnost zařízení zredukuje pouze na zobrazení času, použití „SOS tlačít-
ko“ a na zařízení se nelze dovolat. Po zapnutí tohoto režimu se na obrazovce zařízení LAMAX 
WatchY2 objeví ikona . Tuto funkci lze kdykoliv vypnout vymazáním časových intervalů.

5) Odposlech
Funkce „Odposlech“ umožňuje vzdálenou kontrolu situace uživatele zařízení LAMAX WatchY2 
tím, že zařízení zavolá na telefonní číslo nastavené v aplikaci LAMAX Tracking. Během hovoru 
je reproduktor na zařízení LAMAX WatchY2 vypnutý. Po vyvolání telefonního čísla do ukončení 
hovoru zařízení nelze běžně používat. K správnému nastavení této funkce je třeba nastavit 
číslo, na které zařízení LAMAX WatchY2 zavolá zpět, a to v aplikaci LAMAX Tracking (Menu →  

Nastavení aktuálního zařízení → Odposlech). 
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6) Najít zařízení
Díky funkci „Najít zařízení“ lze snadno vyhledat zařízení, které nemůžete najít. Po zaktivování 
této funkce v mobilní aplikaci LAMAX Tracking (Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Najít 
zařízení), zařízení začne vyzvánět a na jeho obrazovce se zobrazí text „Tady jsem!☺“.

7) Vzdálené vypnutí
Zařízení LAMAX WatchY2 je možné vzdáleně vypnout skrze aplikaci LAMAX Tracking (Menu → 
Nastavení aktuálního zařízení → Vzdálené vypnutí zařízení).

8) Super úsporný režim
Tento režim vypne automatickou obnovu všech lokalizačních služeb. Je však stále možné 
použít manuální obnovu polohy, a to na hlavní obrazovce pomocí ikony  .

„Super úsporný režim“ se nachází v aplikaci LAMAX Tracking (Menu → Nastavení aktuálního 
zařízení → Super úsporný režim).

6. Lokalizace

Zařízení LAMAX WatchY2 využívá 3 způsoby lokalizace polohy:

1) GPS – primární
GPS lokalizace označuje proces zjištění polohy zařízení v konkrétní časový okamžik pomocí 
dat Globálního Polohového Systému (GPS). Přesnost lokalizace se pohybuje od 5 metrů do 
30 metrů na základě síly signálu. Jedná se o nejpřesnější typ lokalizace. Pro správné fungování 
GPS je zapotřebí, aby se zařízení nacházelo mimo budovy nebo jinak zakryté prostory.

2) Wi-Fi – sekundární
Wi-Fi lokalizace se používá, pokud se zařízení nachází v budově nebo jiném prostoru, kde 
není signál GPS dostupný, avšak Wi-Fi sítě dostupné jsou. Přesnost lokalizace se pohybuje 
do 300 metrů. Tato lokalizační funkce funguje na principu čtení okolních Wi-Fi sítí a následné 
lokalizace pomocí jejich názvů.

3) LBS – terciární
LBS lokalizace je používána v případě, že není dostupná poloha pomocí GPS ani Wi-Fi. Poloha 
je určována pomocí nejbližších vysílačů mobilní sítě (GSM). Přesnost lokalizace na bázi LBS se 
pohybuje do 1000 metrů.

Poznámka: V aplikaci LAMAX Tracking lze jednotlivě vypínat a znovu zapínat Wi-Fi a LBS 
lokalizace (MENU → Nastavení aktuálního zařízení → Obecná nastavení zařízení → 
Nepoužívat LBS nebo Nepoužívat Wi-Fi). Doporučujeme však, aby se tomu tak dělo jen 
situačně. Ve městech doporučujeme zanechat vždy zapnutou alespoň lokalizaci pomocí 
Wi-Fi a mimo města alespoň LBS, kvůli nižší hustotě pokrytí Wi-Fi na venkově/vesnicích. 
V případě ponechání obou lokalizačních služeb (Wi-Fi a LBS) zařízení vždy vybere dostupný 
způsob lokalizace v následujícím pořadí (GPS → Wi-Fi → LBS).
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7. Technické parametry

1) Specifikace zařízení

Rozměry (bez pásku) 45x39x15 mm

Rozměry pásku (obě části) 120x18 mm + 90x18 mm

Hmotnost 40 g

Obrazovka 1.30" 240X240 pixelů, dotyková

Baterie 450 mAh

Pracovní teploty -20~70 °C

Pracovní vlhkost Od 5 % do 95 % 

Certifikace FCC, CE a ROHS

Kmitočtové pásmo 880–2472 MHz

Maximální radiofrekvenční výkon 15,99 dBm

2) Stupeň krytí/Voděodolnost
Zařízení LAMAX WatchY2 disponují certifikací IP67. Jsou tedy chráněny před prachem a vydrží 
ponoření do sladké vody po dobu 30 minut do hloubky až 1 metr.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Zařízení není určeno pro užívání během vodních sportů, plavání, potápění nebo sprchování.

3) Výdrž baterie
Výdrž baterie zařízení LAMAX WatchY2 se odvíjí od mnoha faktorů. Jedním z nich je nastavení 
intervalu obnovování polohy, dalšími jsou používané lokalizační služby, nastavení jasu 
a krokoměr. 

Výdrž zařízení dle nastavení intervalů:
- 1 minuta = výdrž max. 24 hodin 
- 3 minuty = výdrž max. 1,5 dne 
- 5 minut = výdrž max. 2 dny
- 10 minut = výdrž max. 3 dny
- 30 minut = výdrž max. 3,5 dne
- 60 minut = výdrž max. 4 dny
- Pohotovostní režim = výdrž max. 4 dny

Při použití vyšších hodnot jasu +3 a +5 se spotřeba zařízení zvyšuje až 2x v závislosti na jeho 
používání / rozsvěcení displeje. Pro optimální výdrž baterie doporučujeme základní jas.
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V případě nedostupnosti GPS signálu dochází k používání lokalizace pomocí Wi-Fi a LBS, které 
zvyšují spotřebu baterie.

V případě využití krokoměru se spotřeba může zvýšit až 2x z důvodu častějšího probouzení 
zařízení.

4) Nabíjení zařízení
Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí adaptéry 
s proudem 1A a napětím 5V společně s dodávaným nabíjecím kabelem. Při použití jiného než 
doporučovaného adaptéru nebo kabelu může dojít k poškození Vašeho zařízení a zároveň ke 
ztrátě záruky.

5) Nabíjecí časy
Zařízení LAMAX WatchY2 se z 0% baterie do 100% baterie nabije kolem 2 hodin při použití 
doporučeného adaptéru.

6) Datový provoz
Průměrná spotřeba dat zařízení LAMAX WatchY2 je 50MB měsíčně (při použití 1 minutové 
frekvence pro lokalizaci a 10 zpráv denně).

8. Přibalená SIM karta
V balení naleznete kromě příslušenství k zařízení LAMAX WatchY2 i T-Mobile CZ Nano SIM 
kartu s redukcemi na Micro a standardní formát. Díky tomu můžete hned po otevření balení 
používat zařízení LAMAX WatchY2 naplno. Přednabitý kredit 10 Kč by Vám měl pokrýt datový 
provoz zhruba na jeden týden.

Více o SIM kartě zde: https://www.lamax-electronics.com/WatchY2/



Nejaktuálnější verze manuálu je k dispozici  
na stránkách výrobce, ke stažení zde:

https://www.lamax-electronics.com/cz/manuals/watchy2

FAQ:

https://www.lamax-electronics.com/WatchY2

Tiskové chyby vyhrazeny. 
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