
UŽIVATELSKÝ NÁVOD



NEŽ ZAČNEME

• Stisknutím ON/OFF tlačítka můžete 
po přiřazení hodinek přepínat mezi 
jednotlivými obrazovkami displeje, 
který zobrazuje aktuální čas, stav 
baterie, sílu signálu a stav GPS

• Hodinky nabíjejte přes nabíjecí 
mikroUSB slot pomocí přiloženého 
kabelu-ať už z nabíječky nebo přes 
počítač

• Pro delší výdrž baterie 
doporučujeme hodinky nabíjet každý 
den. Naopak baterii neprospívá 
vybíjení vždy na 0 % nebo je 
nechávat vypnuté s plně nabitou 
baterií.



ZAČÍNÁME
1) Nejprve si v App Store nebo v Google Play stáhněte do svého telefonu 

aplikaci „Wherecom“ s touto ikonkou:

2) Do příslušného slotu vložte SIM kartu velikosti MICRO čipem nahoru a 
zkoseným růžkem do pravého dolního rohu.

3) SIM karta musí mít vypnuté vyžadování PIN kódu (nastavíte předem v 
telefonu)

4) SIM karta musí mít kromě telefonování a příjmu SMS aktivovaný internet 
(ověříte předem v telefonu)



VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

1) Otevřete si aplikaci Wherecom

2) Zadejte platný email, heslo, ověření hesla a nakonec si 
nechte odeslat verifikační kód na uvedený email. Na jeho 
zadání máte 30 s.

3) Poté klikněte na „Zaregistrovat“

• TIP: Kód má platnost 30 min. Kdybyste ho nestihli zadat v 
30sekundovém intervalu, nevadí, kliknete znovu na „Zaslat 
ověřovací kód“ a vepíšete ten, který vám na email dorazil už 
dříve. 



PROPOJENÍ APLIKACE S HODINKAMI 1/2
Po registraci se otevře záložka pro přiřazení hodinek k vašemu 
telefonu.

1) klikněte na „Přidat zařízení“. Automaticky se zapne kamera. 

2) Zaměřte v hledáčku na čárový kód IMEI na spodní straně 
krabičky. Kód se automaticky naskenuje.

• TIP: Kdyby se kód nedařilo naskenovat, zkuste vzít krabičku i 
telefon na lepší světlo. Kdyby to nešlo ani potom, klikněte na 
„Přidat ručně“ v pravé horní části displeje a zadejte kód přes 
klávesnici.



PROPOJENÍ APLIKACE S HODINKAMI 2/2

3) Dále zadejte telefonní číslo SIM karty v hodinkách ve tvaru 
00420123456789 a klikněte na „Další“.

4) Cca za minutu dorazí na hodinky 4místný verifikační kód. Ten přepíšete 
do aplikace.

5) Dále vyplníte údaje o uživateli hodinek (v iOS znovu nevyplňujte 
kolonku s telefonním číslem) a v dolní části obrazovky kliknete na 
„Potvrdit“.

• TIP: Nedaří se a kód nechce přijít? Zkontrolujte, že je vypnuté 
vyžadování PINu, aktivovaný internet, zadané správné číslo SIMkarty v 
příslušném tvaru a dostatečně silný signál. 
Samozřejmě můžete také kontaktovat naší podporu na emailu 
info@inteliobox.com nebo na telefonu +420 604 303 330.

mailto:info@inteliobox.com


PŘIDÁVÁNÍ ČLENŮ RODINY = KONTAKTŮ
1) Na kartě „Nastavit“ (ozubené kolečko) kliknete na 

růžovou ikonku „Kontakty“ a následně v pravém 

horním rohu na „+“ .

2) Zadejte kontakty ve tvaru +420123456789, 

případně kliknutím na kontakt nastavte člena rodiny 

1 a 2 (To jsou ty kontakty, na které se pak dá dovolat 

z hodinek). Číslo zadané v jiném tvaru nebude 

fungovat.

3) Stiskněte SOS tlačítko a hodinky vypněte a zapněte.

4) Nyní můžete vyzkoušet, jestli všechno funguje tak, 

jak má.



PŘIDÁVÁNÍ ČLENŮ RODINY - TIPY
• Kontakty nemusíte přepisovat ručně, ale můžete je vybrat z vašeho 

telefonního seznamu. Jednoduše při zadávání nového kontaktu 
kliknete na „Mobilní kontakty“. Jediné, co musíte ohlídat je, aby 
bylo číslo ve tvaru +42012345689, jiný tvar nefunguje.

• Zadali jste kontakt špatně a rádi byste ho přepsali? Klikněte na něj, 
potáhněte doleva a objeví se možnost kontakt smazat. Ten starý 
smažte a zadejte nový.

• Kdo chce sledovat polohu hodinek, musí mít staženou aplikaci 
„Wherecom“ a musí být ke sledování pozván administrátorem (tj. 
pozván z účtu, ke kterému jsou hodinky přiřazené). Na obousměrné 
telefonování ovšem aplikaci není potřeba. 

• Nedaří se vám nastavení nebo nefunguje obousměrné 
telefonování? Kontaktujte naší podporu na info@inteliobox.com
nebo na +420 604 303 330. 

mailto:info@inteliobox.com


ZOBRAZENÍ POZICE HODINEK

Přesnost určení polohy závisí na síle signálu GPS. Ta je ovlivněna např. tím, 
jestli jsou hodinky v budově nebo na volném prostranství atp.
V případě, že se nepodaří najít signál GPS (a vyznačit polohu oranžovou 
bublinkou) je poloha hodinek určena alespoň orientačně pomocí systému 
LBS (zelená bublinka). 

• Aktuální polohu můžete zjistit na kartě „Domů“ a kliknutím na „kapku“.

• Historii pohybu můžete sledovat max. 60 dní zpátky. Na kartě „Nastavit“ 
kliknete na „Historie“ a vyberete datum

• Interval sledování hodinek si můžete nastavit tak, jak to vyhovuje právě 
vám. Na kartě „Nastavit“ kliknete na oranžovou ikonku „Sledování“ a 
vyberete si požadovanou frekvenci.

• Čím intenzivněji polohu sledujete, tím rychleji se vybíjí baterie. V každém 
případě doporučujeme baterii nabíjet každý den.



KONTAKTY

Máte další otázky ohledně nastavení a používání hodinek? Je 
možné, že už se na ně někdo ptal. Odpovědi můžete najít na našem 
webu https://www.inteliowatch.com/faq nebo se klidně zeptejte 
znovu nás. Rádi vám na všechno odpovíme! 

Kontaktujte nás na:

• emailu: info@nteliobox.com

• telefonu: +420 604 303 330 (jsme vám k dispozici Po-Pá, 9-18 hod) 

• nebo na facebooku: https://www.facebook.com/intelioWATCH/

https://www.inteliowatch.com/faq
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