Kuidas ma MyKi™ Touch’i kella seadistan?

Kuidas kella laadida ja kui kaua see laeb?

KASUTUSJUHEND
www.myki.watch
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Helista emale või isale

Palun sisesta
SIM-kaart

Vähe laetud

Tühi

Värin

Täis
laetud

Poolenisti
laetud

Kellaaeg - näitab kellaaega 24-tunnises formaadis (tt.mm)
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Seadistuste ekraan:

Tekstsõnumite ekraan

Seadistustes on võimalik 1) muuta helirežiimi ja 2) näha kella infot

Siit saad lugeda viimast saadetud tekstsõnumit.

Heli tugevuse seaded:
Vajutades jalgade kujutisega ikoonile,
näed sammude arvu.

Telefoniraamatu ekraan:

Kõne saad vastu võtta ekraani puudutades.

Telefoniraamat
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Tühi
telefoniraamat

Selles menüüs saad valida kella heli tugevust või panna
kella hääletule režiimile. Heli tugevust saab muuta ainult
kellas.

Vajuta, et kuulata häälsõnumit.

Sõnumi salvestamiseks vajuta ja hoia all
ekraanil olevat nuppu. Kui ekraanile ilmub
ajaloendur, siis MyKi Touch salvestab.

SOS-i ekraanipiirkonna vajutamisel käivitub kohe esimesele rakendusse
sisestatud SOS-numbrile helistamine. Kui ühenduse saamine pole võimalik, jätkab kell järgmiste määratud SOS-numbrite valimist, kuni ühendus
on loodud.
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Laadides
ikoonid
muutuvad

Häälsõnumite ekraan

SOS ekraan:

Sissetulev kõne:

Signaal puudub

Aku tase – näitab aku laadimistaset:

Helista isale
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Kirja ikoon näitab, et saabunud on tekstsõnum, kõlari ikoon tähistab häälsõnumit. Kui on vastu võetud nii tekst- kui ka häälsõnumeid, kuvatakse
kõigepealt häälsõnumit tähistav kõlari ikoon.

Puuduta ikooni „Isa“. Seejärel puuduta telefoni nuppu, et helistada teisele numbrile, mis on seadistuste menüüs sisestatud SOS ja perekonna
numbrite alla.

Heli

Aku tase
Sõnumid – näitab,
kas on uusi tekst- või
häälsõnumeid

Kellaaeg

Vajutades südame ikooni peale, näed
saadud auhindade arvu.

Puuduta ikooni „Ema“. Seejärel puuduta telefoni nuppu, et helistada esimesele numbrile, mis on seadistuste menüüs sisestatud SOS ja perekonna numbrite alla.

Nõrk

Andmesideühendus
GSM-signaal

Aktiivsuse ekraan:
Toetab auhindade ja sammulugeja funktsioone

Saabunud sõnum:

Keskmine

Helirežiim

Helista emale
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Tugev

Helirežiim - näitab hetkel valitud režiimi

Ava äpp või veebileht https://my.myki.watch ja loo oma konto:
• sisesta kasutajanimi
• sisesta parool (peaks sisaldama 6 või enam tähemärki)
• kinnita parool
• sisesta oma mobiiltelefoni number
• sisesta kella 10-kohaline ID-kood, mille leiad karbist „ID-numbri“ või menüüst Seaded > Info alt
• vajuta „Saada turvakood kellale“ ja kellale ilmub 4-kohaline PIN-kood
• sisesta saadud PIN-kood
• sisesta kella hüüdnimi
• sisesta kella SIM-kaardi telefoninumber ja vajuta „Registreeri“

• SOS-nupp – võid sissetulevad kõned tagasi lükata või aktiivse kõne
tühistada. SOS-nupu pikalt all hoidmine käivitab „SOS ja pere numbrite“
järjestikuse valimise, alustades esimesest, saates samal ajal teate ka
mobiilirakendusse.
• Kummist rihm – kaitseb USB pesa, hoides eemal vee ja mustuse.
• Korgi all on USB-pesa kella laadimiseks.

GSM-signaal - näitab GSM-signaali tugevust:

Vajuta SOS-nuppu, et ekraan tööle läheks. Esimesel ekraanil näed kellaaega, GSM-signaali tugevust, aku taset
ja helirežiimi. Kui postkastis on sõnumeid, näed ekraani
paremas servas vastavat ikooni.

Kuidas luua MyKi™-kella konto?

Riistvara

Allterco Robotics EOOD, Sofia © juuli 2018

MYKI™ TOUCH’I KELLA KODUEKRAANI FUNKTSIOONID:

Eemalda kellarihm, et leida SOS-nupu kõrval olev USB-laadimisava. 5 V
USB toiteallikaga laadija abil kulub laadimisele umbes 120 minutit. Võid
kasutada tavalist mobiiltelefoni laadijat.

1. Võta kell karbist välja ja kirjuta üles 10-kohaline ID-number.
2. Laadi kell standardse 5 V USB-toiteallikaga kaabli abil.
3. Vajuta toitenuppu ja hoia seda all, kuni
kuvatakse tervitussõnum.
4. Installi rakendus MyKi Watch Androidile
või iOS-ile või mine veebilehele
https://my.myki.watch.
5. Ava rakendus või veebileht ja loo oma konto.

Salvestatud
number
telefoniraamatus

Aktiivne kõne

Äpi seadistuste menüüst saad sisestada telefoninumbrid, millele kell saab helistada. Kui numbreid ei ole sisestatud, kuvatakse telefoniraamat halli värviga.8

Kella info:

Kui sõnum on valmis, lase nupp lahti – sõnum saadetakse äpile automaatselt. Äppi ilmub teade uue häälsõnumi kohta.

IMEI / ID ja seadme püsivara versiooni andmed
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MyKi kella äpi asukoha paneel

Asukoha ajaloo paneel

Asukoha paneel näitab kella asukohta kaardil ning kui võimalik, siis
ka sinu asukohta.

Tekst- ja häälsõnumite paneel:

Kollane ikoon näitab, et kell on käe pealt ära võetud.

Näitab iga registreeritud asukohta. Vajutamisel muutub see punaseks ja lähestikku asuvad asukohad grupeeritakse ühte asukohta.

GPRS-signaal – näitab mobiilsidevõrgu katvuse tugevust.

GPS satelliidid - näitab kella praeguse asukoha kindlaksmääramiseks kasutatud satelliitide arvu.
Kiirus - näitab, kui kiiresti su laps (kell) parajasti liigub.
Roheline nupp helistab kellale.
Oranž nupp saadab kellale käsu helistada sulle või mõnele teisele
numbrile, mille oled valinud.

Lapse aktiivsuse paneel:

Selles paneelis saad sisestada lapse pikkuse, kaalu, soo, sünniaja
jne. Lapse käe peal olev kell tuvastab lapse aktiivsuse taset. MyKi kella
äpi parameetri seadistustes tuvastab kell, kas su laps on piisavalt aktiivne või peaks rohkem liikuma. Ekraani ülaosas on toimingute kalender,
kus saad vaadata lapse päevast aktiivsust ehk tehtud samme, läbitud
vahemaid ja kulutatud kaloreid. Samas paneelis on ka „Une aktiivsuse“
funktsioon, mis jälgib magava lapse aktiivsust.

12

Logi välja - logi äpi kontolt välja.
Kella info - selle menüü abil saad vaadata kella ID-d (seerianumber),
kella nime ja SIM-kaardi telefoninumbrit.
SOS ja pere telefoninumbrid - SOS- ja perenumbritel on kaks välja,
kuhu saad sisestada kaks telefoninumbrit. Kui SOS-nuppu all hoida, siis
helistatakse neile numbritele seni, kuni neist ühega kõne ühendub, üks
neist keeldub kõnest või kõne jõuab kõneposti. Esimene väli sisaldab
ema telefoninumbrit, teine väli isa numbrit. Ära unusta vajutada „Salvesta“!

E-posti märguanded - selles menüüs saad aktiveerida ja deaktiveerida mitmesugused märguanded, mis saadetakse sinu MyKi kella äpis
registreeritud e-posti aadressile.

Mitte segada režiimi lüliti - kui ajaperiood (nädalapäevad ja aeg)
on määratud ja see režiim on aktiveeritud, siis sissetulevatest kõnedest
keeldutakse.

Telefoniraamat - lisa kuni 18 telefoninumbrit, millele saab kellalt
helistada. Numbreid saad igal ajal lisada, muuta ja kustutada. Telefoniraamatus olevad numbrid võivad helistada ka kellale (neid pole vaja eraldi
lubatud numbrite alla lisada).

Helinad - kellal on kolm helinat: Classic, Playtime ja Twinkle. Seadistuste alt saad valida kella helina.
Madala energia režiimi lüliti - madala energia režiim vähendab kella
energiatarbimist, pikendades asukohateadete esitamise ajavahemikke
ning vähendades turvatsooni ja kiirusepiirangu funktsioone.

16

13

• Kella keel – valikus on inglise (EN), bulgaaria (BG), portugali (PT),
hispaania (ES), saksa (DE), türgi (TR), vene (RU), prantsuse (FR) ja eesti
(EE) keel.
• Konto seaded – siin on nähtav registreeritud konto nimi ning on võimalik muuta konto parooli, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Selles
menüüs saad lisada uue kella – näiteks juhul, kui sul on rohkem kui üks
laps – ja jälgida teavet samalt kontolt. Selles menüüs saad ka kella oma
kontolt eemaldada või oma konto kustutada.
Teavitused - selle menüü abil saad aktiveerida ja deaktiveerida MyKi
kellalt mobiiliäpile saadetavad teavitused.
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Kas ma saan kella jälgida kahest telefonist?

Miks ma ei saa kellalt teavitusi?

Kuidas ma oma lapse asukohta näen?

Anna oma MyKi kella äpi registreeritud kasutajanimi ja parool AINULT
inimestele, keda usaldad. Ei ole soovitatav lubada teiste ligipääsu oma
lapse MyKi™-kella äpile.

Kui teated on mobiiliäpis sisse lülitatud Seaded > Teavitused, aga su
mobiiltelefoni ikkagi teavitusi ei tule, ei pruugi su telefon olla teavituste saamiseks seadistatud. IPhone’i (iOS) jaoks anna oma mobiiltelefoni
seadistuste menüü teadete paneelis MyKi kella äpile luba teateid saata.
Androidi jaoks ava Seaded > Rakenduste haldur (Apps), vali rakenduste
loendist äpp MyKi kell ja anna luba teavituste saatmiseks.

Kuidas ma saan kella ekraani välja lülitada?

MyKi™ puutetundlik ekraan lülitub automaatselt välja, kui seda pole 8 sekundit puudutatud või kui vajutad SOS-nuppu avaekraanil.
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Kas MyKi™ kell on veekindel?

ETTEVAATUST! MyKi™ Touch’i kell EI OLE veekindel. Veega kokkupuutumise korral lülita seade välja ja lase kellal rätikul kuivada toatemperatuuril. Oota vähemalt 4 tundi enne kella uuesti sisselülitamist.

Jah, kui registreerid need oma kontole: Seaded > Konto seaded > Lisa uus
kell. Kellade vahel saad liikuda, kasutades noolt, mis asub äpi ekraanil
üleval vasakus nurgas.

Asukoha paneelis asuv ikoon näitab kaardil, kus su laps asub. Vaikimisi pildi saad asendada oma lapse pildiga. Selleks klõpsa äpi ekraanil
vasakus ülanurgas asuvale fotoikoonile.

Kuidas äppi lapse pilti lisada?

Kuidas kella avalikes kohtades välja lülitada?

Puuduta vasakus ülanurgas kaameraikooni. On tõenäoline, et MyKi
kella äpp vajab sinu mobiiltelefoni kaamera kasutamiseks luba. Sel juhul
vali „Luba“ ja seejärel tee oma lapsest pilt.

Kui oled MyKi™ Touch’i kella mobiiliäpiga ühendanud, ei saa seda SOS-nupuga välja lülitada.
Kella saad välja lülitada ainult mobiiliäpi kaudu, valides seadistuste menüüst käskluse „Kella väljalülitamine“.
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• Vali keel – selles menüüs saad näha, valida või muuta MyKi kella äpi
keelt.

Kui kella pole käe peal ja sa ei tea, kus see asub, saad selle asukoha
tuvastada äpi abil:
Vajuta kella nimest paremal asuvat ikooni ja vali „Helise“. Helin aitab sul
kella üles leida.

Kas ma saan samast MyKi kella äpist jälgida ka
kahte või enamat kella?

Lubatud numbrid - vali kuni 10 telefoninumbrit, mis võivad kellale
helistada. Numbreid saad igal ajal äpis lisada ja kustutada.

Pärast andmete lisamist või muutmist seadistuste menüüs ära unusta
vajutada „Salvesta“.

Mis on kella asukoha leidmise funktsioon ja kuidas
seda kasutada?

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

SMS Alerts - selles menüüs saad määrata eeskirjad, mille kohaselt
peab MyKi™-kell saatma SMS-i SOS- ja perenumbrite all olevale esimesele numbrile ning äpile. SMS-märguandeid saad sisse ja välja lülitada, kui
vajutad SOS-nuppu ja kui aku laetuse tase langeb.

Millised võimalused on kella seadistuste menüüs?

MyKi kella äpis saad alarmide paneelis (parempoolseimas osas) seadistada kuni kolm alarmi lapse äratamiseks või päeva jooksul erinevatest
tegevustest teavitamiseks. Alarmide käivitumiseks saad seadistada
päeva ja kellaaja.

Kiirusepiirang - see funktsioon aitab sul jälgida oma lapse liikumiskiirust. Määra kiirusepiirang, mida ei tohi ületada. Kui sõidad autos, määra suurem kiirus. Kui su laps asub autos või muus sõidukis, mis ületab
seatud kiirusepiirangu ja kiirusepiirang on aktiivne, saad kohe teavituse.
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See menüü näitab kellaga seotud viimast 100 sündmust koos kuupäeva ja kellaajaga.

Alarmide paneel:

Samas paneelis saad saata ja kuulata sulle saadetud häälsõnumeid.
Lapse häälsõnumi kuulamiseks vajuta vastuvõetud sõnumile.

Turvatsoon - saad seada kaks turvatsooni. Esimesel käivitumisel näed
kaarti perimeetriga. Liiguta kaarti ringi all, et määrata soovitud piirkond.
Saad turvatsooni raadiust muuta (suurendada või vähendada). Vajutades
nupule „Järgmine“, avaneb selle turvatsooni aktiivse aja konfigureerimise
menüü – ajavahemikuga „alates“ … „kuni“ saad määrata aja, mis kellast millise kellani see turvatsoon peaks aktiivne olema. Pärast „Valmis“ vajutamist
salvestatakse esimene turvatsoon äppi. Turvatsoone saad aktiveerida või
deaktiveerida vastava turvatsooni lülitiga. Kui laps lahkub alast, kus turvatsoon on aktiivne, saad selle kohta teate.

Mis on kella sündmuste logi?

Lapse aktiivsuse paneeli allservas (kui ülaosas on valitud „Täna“) on
väike punane südameikoon. Südamest vasakul on miinusmärk (-) ja südamest paremal plussmärk (+). Saad saata lapsele auhinnana südameid
igal ajal. Kui vajutad plussmärki, saadetakse süda, mis kuvatakse kella
ekraanil. Kui soovid lapsele teada anda, et ta on ebasobivalt käitunud
või teinud midagi, mida ei tohiks, võid südamed eemaldada, vajutades
miinusmärki. Südameid kuvatakse reaalajas.

Häälsõnumite saatmiseks hoia
nuppu all – nii alustad häälsõnumi
salvestamist. Kui vabastad nupu, saadetakse häälsõnum sinu lapse
kellale.

Asukoha ajaloo taasesitus. Vajutamisel kahekordistub ja kolmekordistub
asukohtade taasesitamise kiirus. Veel ühe vajutuse korral jätkub taasesitus
tavakiirusega.

Aku - näitab aku taset.

Kuidas saata lapsele auhind?

Logi äppi sisse, liigu tekstsõnumi paneeli
ja vajuta vasakul all olevale lahtrile. Saad kirjutada kuni 20 tähemärki, kuid võid saata piiramatu
arvu sõnumeid, vajutades tarkvaraklaviatuuri all paremal asuvaid klahve
„Saada“ või „Sisesta“.

Näitab täna või viimase 30 päeva jooksul registreeritud konkreetseid
asukohti ajatemplitega.
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