Uživatelský manuál CZ
CARNEO BW08

Blahopřejeme vám k zakoupení inteligentních hodinek CARNEO BW08. Prosím
přečtěte si návod pečlivě, abyste co lépe porozuměli všem funkcím ..
Hodinky je možné synchronizovat pouze s telefónmy se systémem Android a to
zprávy, telefonní seznam a podobně.
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Následující komponenty jsou součástí vašeho zakoupeného výrobku:
Smart hodinky
USB kabel
Uživatelský manuál

Vzhled a tlačidlá
MIC – Mikrofon
Camera- Kamera
USB port – USB port
Power on/Off/Return – Zap./Vyp/Potvrzení

Nabíjení baterie
Inteligentní hodinky jsou vybaveny vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií. Navrhuje
se, aby se před jejich použitím plně nabila.
Proces nabíjení:
Připojte jeden konec USB kabelu k PC nebo Smartphone nabíječce a poté připojte
druhý konec USB kabelu k inteligentním hodinkám.
Hodinky můžete i nadále používat, zatímco se nabíjejí.

Varování: Požadavky na napájecí adaptér: výstupní proud musí být 0.150.5A. Pomocí napájecího adaptéru s jinými specifikacemi můžete
poškodit hodinky.
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Podpora SIM karty a Micro SD karty

Tyto inteligentní hodinky podporují GSM SIM kartu (850MHz, 900MHz, 1800MHz,
1900MHz) a můžete je rozšířit o Micro SD kartu (max 32GB). Smart hodinky je možné
využívat i jako samostatný telefonní přístroj, ale také je můžete spárovat a synchronizovat
s telefonem prostřednictvím Bluetoth technologie. Hodinky je možné synchronizovat pouze
s telefony se systémem Android. Uživatelé telefonů se systémem iOS je mohou využívat

pouze omezeně a to na přijímání informačních notofikácií, přijímat a uskutečňovat hovory.
(Pro synchronizaci s Android telefonem potřebujete instalovat aplikaci, jejíž QR kód je
součástí tohoto návodu
Hodinky disponují dalšími funkcemi jako jsou budík, Kalendář, MP3, Monitor spánku,
krokoměr, vzdálená kamera a tak dále.
Použijte správný typ SIM karty a SD karty.

5

Zapnutí / Vypnutí smart hodin

1. Zapnutí: poté, co byl akumulátor plně nabitý, stiskněte a podržte tlačítko POWER
asi 3 sekundy pro zapnutí hodinek.
2. Vypnutí: když jsou hodinky zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko POWER asi 3 sekundy
pro vypnutí hodinek.
3. Režim spánku: smart hodinky se automaticky přepnou do režimu spánku, když jsou v
nečinnosti po nějakou dobu. Chcete-li probudit smart hodinky z režimu spánku, jen krátce
stiskněte tlačítko POWER.

Poznámka:
Když je kapacita baterie vyčerpána, hodinky se automaticky vypnou.
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Dotykové operace

Tap: Klikněte na ikonu na obrazovce pro vstup do žádané funkce, nebo podmenu.
Přesunutí nebo posunutí: posuňte pravotočivě nebo levotočivě pro přechod na další
stránku nebo poslední stránku v menu.
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Přispúsobení smart hodinek

Jazyk
Přejděte na "Nastavení" → "Nastavení telefonu", a najděte "Language", vyberte jazyk.
Nastavení času a data
Přejděte na "Nastavení" → "Nastavení telefonu", a "najděte čas a datum", pak klikněte
na tuto volbu a nastavte požadovaný čas.
Nastavení zobrazení
Přejděte na "Nastavení" a najděte "Nastavení MISC" "podsvícení displeje" a pak vstupte,
můžete nastavit požadované nastavení.

8

Aplikace smart hodin

Po spuštění vstoupíte do hlavní obrazovky a menu se nacházejí tyto aplikace:
1. První strana: Dialer, Zprávy, Kontakty, Výpis volání
2. Druhá strana: Notofikácie, Vzdálené focení, Prohlížeč souborů, Prohlížeč obrázků
3. Třetí strana: Nastavení, Kalendář, Budík, Kalkulačka
4. Čtvrtá strana: Záznamník zvuku, Bluetooth, Kamera, Audio přehrávač
5. Pátá strana: Profily, Krokoměr, Monitor spánku, Připomínka při sedavé práci
6. Šestá strana: Rychlá odezva, Proti ztrátě

8.1

Proti ztrátě

1. Vyhledání telefonu: Tato funkce také vyžaduje, abyste nainstalovali aplikaci
"FunRun.apk" na svůj spárovaný telefon, pro bližší informace o tom, jak získat APK, jak
instalovat APK a jak provést nastavení na svém smartphone, přečtěte si prosím podle
pokynů v části "Zprávy" této uživatelské příručky.
Po instalaci APK a správného nastavení spárovaného telefonu, po připojení telefonu přes
Bluetooth, bude Váš smartphone zvonit při zapnutí tejtio funkce.
2. Proti ztrátě: Po připojení telefonu pomocí Bluetooth, zapněte funkci alarmu, smart
hodinky Vás upozorní zvukem na velkou vzdálenost od telefonu.

8.2

Registr hovorú

Můžete zkontrolovat zmeškané hovory \ volaná čísla \ přijaté hovory \ všechny hovory,
všechny záznamy volání se při připojení hodinek s telefonem přes Bluetooth se zobrazí
automaticky.

8.3

Dialer

Telefonování přes SIM kartu nebo zařízení Bluetooth. Během hovoru můžete upravit
hlasitost stisknutím tlačítka ikony hlasitosti. Kliknutím na červené tlačítko ukončíte
hovoru.

8.4

Kontakty

Můžete zkontrolovat svůj seznam kontaktů, které jsou uloženy na SIM kartě nebo přímo v
telefonu a po připojení hodinek k telefonu pomocí Bluetooth, budou smart hodinky
automaticky synchronizovat kontakty s telefonem. Spusťte tuto funkci a nechte si zobrazit
seznam. (Synchronizace maximálně 500 kontaktů).

8.5

Krokoměr

Po spuštění této aplikace kliknutím na tlačítko "Start" spustíte výpočet uskutečněných
krocích. Aplikace zobrazuje Kroky / Tuky / Teplotu / Rychlost / ujetou vzdálenost.

8.6

Audio přehrávač

1. BP hudba: Po spárování s telefonem, můžete ovládat hudební přehrávač v telefonu.
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2. Lokální hudba: Tato funkce umožňuje přehrávat lokální hudbu, kterou si nahrajete
SD kartu. Tyto melodie si můžete nastavit i jako vyzváněcí tón.

Pozor: Přehrávat můžete pouze MP3 soubory, které nahrajete do kořenového
adresáře s názvem "Moje hudba - My music". Při přehrávání hudby nastavte
vhodnou hlasitost abyste si nepoškodili sluch!

8.7

Zprávy

1. Lokální SIM zprávy: můžete zkontrolovat prichádzjúce / odchozí zprávy a také můžete
odpověď na zprávu jako přes telefon.
2. BT zpráva: Tato funkce vyžaduje instalaci "FunRun.apk" na svém spárovaném
telefonu. Dole jsou dva různé způsoby, jak si můžete stáhnout APK. APK pracuje pouze s
Android zařízeními.
Naskenujte níže QR kód pro stažení souboru APK a nainstalujte ji do vašeho telefonu.

Aplikaci "FunRun" můžete také vyhledat v obchodě PLAY a stáhnout si ji do
Vašeho telefonu
Po instalaci APK na svém telefonu, přejděte prosím na "Nastavení" →
"dostupnost", prosím klikněte na "FunRun", abyste se ujistili, že je zapnutá.

Po výše uvedených krocích můžete spustit aplikaci zprávy pro přenos zpráv a nechte si
zobrazit všechny přijaté a odeslané zprávy.
8.8
Nastavení
1. Nastavení telefonu: nastavení data a času, jazyka, vstupní metody, zobrazení tapety,
pohybu, letový režim, Různé nastavení.
2. Nastavení zabezpečení: Nastavení zabezpečení telefonu, například telefonního zámku
nebo blokování heslem. Při instalaci SIM karty, může nastavit SIM zabezpečení, jako je
zamknout zapnutí / vypnutí PIN, měnit PIN, změnit PIN2.
3. Nastavení sítě: pouze při instalaci SIM karty, můžete nastavit síť, jako je výběr sítě,
nastavení připojení GPRS, GPRS přenosu, přednost nastavení.
4. Nastavení hovorů: pokročilé nastavení pro automatické opakování volby zapnutí /
vypnutí, nastavení číselné IP, nastavení režimu odpovědi. Při instalaci SIM karty, můžete
zapnout / vypnout čekání na hovor / přesměrování, / blokování hovorů a přepínání linky.
5. Obnovení nastavení: funkce obnoví výchozí nastavení výrobce, vyžaduje to zadání
hesla, Tovární heslo je "1122".

8.9

Prohlížeč hovorú

Zde můžete procházet uložené soubory v hodinkách nebo na SD kartě. Můžete si
prohlížet soubory podle kategorií. Klikněte na odpovídající paměťové médium a zobrazíte
si uložené soubory. Poklepáním na soubor a kliknitím na možnosti, můžete vytvořit novou
složku, přejmenovat, mazat, kopírovat a přesouvat.

8.10

Kalendář

Uživatelé mohou používat kalendář jako běžný kalendář.

8.11 Budík
Spusťte tuto funkci v případě potřeby nastavení budíku.

8.12

Záznamník zvuku

Zahajte záznam zvuku, kliknutím na ikonu Záznamník zvuku spustíte aplikaci.

8.13

Prohlížeč obrázků

Zobrazí všechny fotografie, které jste vytvořili kamerou. Klikněte na požadovanou
fotografii, pro její zobrazení.

8.14

Kalkulačka

Klasická základní kalkulačka.

8.15

Bluetooth

1. Power: zapnutí / vypnutí Bluetooth.
2. Viditelnost: zapnout / vypnout viditelnost Bluetooth.
3. Hledat nové zařízení Bluetooth a připojit.
4. Moje jméno: zobrazit Bluetooth název hodinek.

8.16

Vzdálené notifikace

Tato funkce také vyžaduje, abyste měli nainstalovanou aplikaci "FunRun.apk" na svém
telefonu, pro bližší informace o tom, jak získat APK, jak instalovat APK a jak provést
nastavení na svém telefonu, přečtěte si prosím pokyny v "Zprávy" tohoto návodu k obsluze.
Po instalaci APK a správném nastavení telefonu, můžete spustit tuto pro zobrazování
VŠECH přijatých notifikací na telefonu.

8.17

Vzdálené fotografování

Tato funkce také vyžaduje, abyste měli nainstalovanou aplikaci "FunRun.apk" na Svojeť
telefonu, pro bližší informace o tom, jak získat APK, jak instalovat APK a jak provést
nastavení na svém telefonu, prosím přečtěte si návod pod "Zprávy" tohoto návodu k
obsluze.
Po instalaci APK a správném nastavení spárovaného telefonu, můžete spustit aplikaci
fotoaparátu na smart hodinkách a použít je jako dálkové ovládáním při fotografování na
telefonu.

8.18

Monitor spánku

Spuštěním této aplikace sledujete kvalitu vašeho spánku.

8.19

Rýchla odezva

Kliknutím na tuto funkci můžete skenovat QR kód pro stažení aplikace FunRun.

8.20

Kamera

Kliknutím na ikonu fotoaparátu spustíte aplikaci a můžete fotit. Kliknutím na + nebo - pro
přiblížení nebo oddálení kliknutím na tlačítko Fotoaparát uděláte fotografii, poklepejte na
možnosti pro správu fotografií, umístění fotografií, změnit nastavení, atd

8.21

Upozornění na sedavou prácu

Zapněte funkci sedavá práce pro připomínání na potřebu přijímat tekutiny ve vámi
požadovaném cyklu.

8.22

Profily

Funkce pro volbu režimu smart hodinek jako jsou Normální, Tichý, Jednání, Venku,
můžete si také přizpůsobit každý režim zvlášť jako súmožnosti upozornění, typu
vyzvánění, vyzváněcí tón, hlasitost vyzvánění, tón zprávy.

9. Společné řešení problémů
V případě jakýchkoliv problémů při používání hodinek, prosím, postupujte podle
následujících způsobů řešení. Pokud i přesto problémy přetrvávají, obraťte se na
distributora nebo prodejce, který Vám poskytne odpornou pomoc.
9.1 Inteligentní hodinky se nedají zapnout
1. Dlouhé stisknutí tlačítka "ON" až po zobrazení loga Carney na obrazovce.
2. Zkontrolujte baterie.
3. Vyjměte baterii a znovu nainstalujte baterii, opět zapněte hodinky.
9.2 Žádné zpětná vazba od hodinek po dlouhou dobu.
1. Vypněte smart hodinky.
2. Vyjměte baterii a znovu ji nainstalujte, zapněte hodinky.
9.3 Inteligentní hodinky vydrží velmi málo nabité
1. Ujistěte se, že nemáte zapnutý spořič obrazovky.
2. Prosím zkontrolujte, zda hodinky dostatečně dlouho nabíjíte (více než 3 hodiny)
3. Pokud nemáte dostatek času na nabití baterie, indikátor stavu baterie by mohly být
nepřesný. Prosím, vyčkejte asi 20 minut kdy dostanete přesné údaje po odstranění
nabíječky.
9.4 Inteligentní hodinky nemůžete připojit k GSM síti při instalaci SIM karty
1. Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována.

2. Potvrďte SIM síťového efektivní umístění u svého dodavatele sítě.
3. Ujistěte se, že je SIM karta stále platná.
4. Pokuste se vybrat síť ručně.
5. Zkuste to později, pokud je síť zaneprázdněna.
9.5 Inteligentní hodinky nemohou vytočit telefonní hovor.
1. Ujistěte se, že telefonní číslo je správné, a stiskněte tlačítko volání.
2. Při hovorech, zkontrolujte kód země a kód oblasti.
3. Zkontrolujte, zda je telefon s síti a je v nabitém stavu.
4. Ujistěte se, že má SIM karta dostatek peněz na volání.
5. Obraťte se na svého operátora a informujte se (jako je roaming, platnost karty SIM a
tak dále)
6. Ujistěte se, že jste nenastavili omezení hovor.
7. Ujistěte se, že jste nenastavili pouze pevný seznamu pro volání.
9.6 Hudba nelze přehrát.
1. Zkontrolujte, zda je formát hudby je prokazatelné, jako je například formát MMF.
2. Prosím zkontrolujte zda máte zvukové soubory nahrané správně na SD kartě v
adresáři My Music / Moje hudba
9.7 Inteligentní hodinky nemohou synchronizovat SMS
1. Zkontrolujte, zda máte staženou APK do svého telefonu (nepodporuje iPhone).
2. Zkontrolujte, zda jste aktivovali notifikaci Bluetooth ve svém Android telefonu po
instalaci APK.
9.8 Některé aplikace nelze spustit.
Některé funkce, jako místní vytáčení, potřebují nainstalovanou kartu SIM, pro některé
další funkce, jako je fotoaparát, třeba paměťový prostor, takže je nutné nainstalovat SD
kartu.
9.8 Hodinky nemohou přijímat oznámení z mého iPhone.
Hodinky podporují pouze Android telefony pro oznámení a pod, iPhone ne.

10 Důležitá upozornění
Aby byla zajištěna co nejdelší životnost hodin, prosím, vždy postupujte podle
následujících základních pravidel:
Udržujte je v bezpečné vzdálenosti od silného magnetického pole.
Udržujte ho mimo dosah vody.
Udržujte příslušenství mimo dosah dětí.
Zabránit pádu zařízení nebo nárazu během používání, protože by mohlo dojít
k poškození smart hodinek.
Nepoužívejte zařízení v extrémně vlhkém prostředí, protože vlhkost proniká
dovnitř a může dojít k poškození smart hodinky bez možnosti opravy.
Nemyjte své smart hodinky s použitím chemikálie, čistících prostředků a
chemikálií, které mohou rozpustit plast.
Nepokládejte jiné předměty na LCD obrazovku, mohou poškodit LCD
obrazovku.
Nepoužívejte žádné ostré předměty na dotek s LCD displejem, protože můžete
poškrábat obrazovku.
Nepokoušejte se demontovat smart hodinky sami. Můžete je poškodit a tím
ztrácíte záruku.
Nikdy nepoužívejte hodinky při jízdě autem! Mějte oči zaměřené na cestu.

Prosím vypněte hodinky v letadle a dodržujte všechna omezení. Bezdrátová
zařízení mohou způsobovat rušení v letadle.
11 Battery Management
Baterie není od výroby zcela nabitá, takže je doporučeno nabít baterii po dobu
alespoň 3 hodiny předtím, než začnete zařízení používat.
Akumulátor je navržen a vyroben tak, aby se mohl používat i dobíjet často.
Stejně jako u všech lithiových baterií, kapacita baterie se zmenšuje každým
nabitím. Nicméně, stále se můžete pokusit prodloužit životnost vaší baterie
těmito způsoby:
Používejte své smart hodinky alespoň jednou týdně.
Pravidelně je plně nabíjejte.
Nikdy nenechávejte hodinky zcela vypité po dlouhou dobu.
Vždy chraňte přístroj a baterie před horkem a vlhkostí.

