
 

Uživatelská příručka Y6T  
 

Příprava 

Zařízení nabijte. Plné nabití poznáte tak, že obě kontrolky svítí současně a neblikají. Používejte nabíječku, kterou jste obdrželi 

se zařízením (výkon 5V/1A) nebo se stejnými parametry. 

 

Stáhněte si Beesure GPS aplikaci do mobilního telefonu (v Obchodě Google Play a APP Store). 

Aplikace Beesure GPS 

 

Pokud si nebudete vědět rady, vždy se můžete obrátit na kontakty na www.bodyid.com a s nastavením a zprovozněním vám 

pomůžeme. 

Funkce produktu 

⚫ GPS+AGPS+ LBS +WIFI umístění na mapě 

⚫ Aplikace mobilního telefonu pro ovládání hodinek. 

⚫ Gprs v reálném čase lokalizace, sledování a monitorování  

⚫ Intercom 

⚫ Tep a monitorování krevního tlaku 

⚫ Krokoměr  

⚫ Historie pohybu 

⚫ Budík 

⚫ Geo-bezpečné zóny 

⚫ Nouzové volání SOS 

⚫ Upozornění na vybitou baterii 

⚫ Režim „nerušit“ 

⚫ Oznámení pro užívání léků 

⚫ Hlasové monitorování (odposlech) 

⚫ Vzdálené vypnutí 

⚫ Vzdálené restartování 

⚫ Detekce pádu 

⚫ Upozornění na sejmutí náramku z ruky 

⚫ Tělesná teplota 

⚫ Další nastavení a funkce 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgelec.beesuregps&hl=cs&gl=US
http://www.bodyid.com/


 

Popis tlačítek 

        

 

    



 

Vyberte si prosím správnou velikost Sim karty 

 
Instalace postupu SIM karty 

  

             

 

Průvodce provozem APLIKACE 

Stažení aplikace a registrace účtu 

 

Stažení aplikace (kompatibilní s iOS a Android) 

Chytrým telefonem naskenujte tento QR kód ke stažení aplikace Beesure GPS nebo přes tento link: 

Aplikace Beesure GPS 

  

Otevřete the aplikaci, zadejte přihlašovací stránku. Nový uživatelé se musí nejprve zaregistrovat, klikněte na registrovat a 

projděte procesem registrace účtu. 

 

Po registraci budete mít možnost spárovat zařízení s aplikací a začít ho plnohodnotně využívat. 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgelec.beesuregps&hl=cs&gl=US


 

Párování hodinek / náramku 

 

Poznámka: 

1. Naskenujte nebo ručně zadejte 15místný registrační kód (QR kód na zadním krytu hodinek)   

2. Vyplňte přezdívku hodinek (nositele). 

3. Vyberte svou roli. 

4. Můžete vyplnit telefonní číslo Sim karty v zařízení, ale pokud ho ještě neznáte, není to nutné. Ani později neí nutné 

telefonní číslo doplnit. Je jen ro informaci. Registrační kód je 15místný QR kód, nikoli čárový kód IMEI. 

5. Registrační kód hodinek se používá k vázání hodinek. 

6. Můžete do aplikace přidat i další zařízení a přepínat si mezi nimi, pokud se v budoucnu rozhodnete pořídit další 

zařízení a mít všechny v jedné aplikaci. 

 

Úvod do některých funkcí: 

Chat: hlasové chatování mezi zařízením a aplikací. Jde o hlasové odesílání aplikací: po zahájení nahrávání začne APP nahrávat a 

odesílat hlas ke sledování. Nejdelší záznam je možný na 15s. Krátkým stisknutím hlasové klávesy na hodinkách uživatel záznam 

nahraný v aplikaci přehrát. 

Telefonní seznam: lze použít pro tzv. „whitelist“. Uložená čísla budou jediná, která se mohou do zařízení dovolat. 

Poloha zařízení: můžete zkontrolovat polohu hodinek Google Map v reálném čase. Klikněte na "Umístění" a hodinky umožní 

zjistit aktuální polohu; interval nahrávání aktuální polohy je 10s a výchozí pracovní režim bude obnoven za 3 minuty.  

Toto je jedna ze základních funkcí zařízení. Zjistíte aktuální poloha pomocí GPS nebo Wifi nebo LBS (věže mobilních operátorů). 

O zjišťování polohy zařízení: 

1. GPS - primárně pomocí GPS - nejpřesnější, řádově v metrech, ve venkovním prostředí. 

2. Wifi - mimo dosah GPS, v uzavřených prostorách (budovy, stíny velkých budouv) mimo dospomocí okolních Wifi - s 

chybou od jednotek do stovek metrů. 

3. LBS - mimo dosah GPS a Wifi, v uzavřených prostorách bez signálu Wifi pomocí vysílačů mobilních operátorů - s 

chybou od 200m do několika km. Toto určování polohy je možné vypnout, aby v případě odchylky několika kilometrů 

zbytečně neděsilo. 

4. Pokud nosíte náramek na ruce a pohybujete se se s ním, je velká pravděpodobnost, že i v budovách zachytíte přesnou 

polohu alespoň prostřednictvím Wifi sítě, pokud není dostupný GPS signál. 



 

Pokud se delší dobu zdá poloha nositele náramku podezřele, zavolejte mu do náramku a ověřte, že je vše v pořádku. 

 

Pracovní režim: pro úsporu baterie doporučujeme nejdelší interval. Aktuální polohu můžete vždy zjistit aktivním poklepáním na 

mapu a ikonu polohy (první poklepání vás přesune na mapu a druhé poklepání na ikonu polohy vám nahraje aktuální polohu do 

10s). 

Zdraví: 

Chůze: v tomto rozhraní můžete vidět počet kroků dne nebo pohybu historie a můžete nastavit funkci aktivace a deaktivace 

této funkce 

Krevní tlak / srdeční frekvence: srdeční frekvence / krevní tlak. Můžete sledovat údaje z aktuálního dne nebo zobrazit historii. 

 

 

Nastavení SOS čísel 

Lze nastavit tři SOS telefonní čísla. V případě nouze stiskněte sos klávesu na 3s a hodinky vytočí tři SOS čísla postupně v pořadí 

dle aplikace. Vytáčení proběhne ve dvou kolech, pokud na něj nikdo neodpoví. 

 

Dálkové měření: můžete na dálku z aplikace změřit 

aktuální hodnoty v reálném čase. 



 

Odposlech 

Můžete přes aplikaci zavolat do zařízení, pokud vám osoba s náramkem nepřijímá hovor. Tato osoba hovor/odposlech aktivně 

nepřijímá a vlastně o něm neví a vy můžete odposlouchávat okolí. Tedy pokud máte podezření, že se něco stalo, můžete takto 

zjistit případný stav osoby, která v danou chvíli nemůže přijmout hovor. 

 

 

Detekce pádu 

 

Velmi užitečná funkce pro seniory. Naše zařízení pro dospělé umí upozornit na pád a citlivost detekce pádu je možné nastavit 

od 1 do 6. Při pádu může zařízení poslat oznámení do telefonu nebo přímo volat. Nastavení je na vás. 

 

  



 

Najděte zařízení: Když hodinky nejsou poblíž, klikněte v aplikaci na tlačítko Najít zařízení a hodinky budou vyzvánět po dobu 1 

minuty. Zastavte vyzvánění stisknutím libovolné klávesy. 

 

Bezpečnostní upozornění  

1) Výrobek nemáčejte do kapalných chemikálií, jako je slaná voda nebo prací prostředek; 

(2) Uchováváme výrobek mimo extrémní prostředí, jako je oheň, vysoká teplota. 

(3) Věnujte prosím pozornost tomu, abyste dětem připomněli, aby nedošlo k náhodnému požití přípravku. 

(4) Je přísně zakázáno používat k nabíjení zařízení nekvalifikované nabíječky. Používejte nabíječku, kterou jste obdrželi se 

zařízením (výkon 5V/1A) nebo se stejnými parametry. 

(5) Funkce polohování nemůže fungovat, pokud je výrobek ve stavu vypnutí a mimo prostor, ve kterém lze detekovat signál 

polohy. 

Zda lze funkce tohoto produktu využívat, závisí vždy na fungování systému GPS, síti telekomunikačních operátorů, systému 

GIS (geografické informace) a elektronickém počítačovém systému. Tento produkt musí mít nainstalovanou kartu mobilního 

telefonu (Sim kartu) a aktivovat funkci Internetu. Tento produkt může normálně fungovat pouze v případě, že je síť 

odblokována (nazadán PIN pro Sim kartu). Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu způsobenou 

přerušením služby z důvodu selhání sítě nebo z jiných důvodů vyšší moci. 


