Užívateľský manuál SK
CARNEO BW08

Blahoželáme vám k zakúpeniu inteligentných hodiniek CARNEO BW08. Prosím prečítajte
si návod starostlivo, aby ste čo lepšie porozumeli všetkým funkciám..
Hodinky je možné synchronizovať iba s telefónmy so systémom Android a to správy,
telefónny zoznam a podobne.
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Nasledujúce komponenty sú súčasťou vášho zakúpeného výrobku:
Smart hodinky
USB kábel
Užívateľský manuál

Vzhľad a tlačidlá
MIC – Mikrofón
Camera- Kamera
USB port – USB port
Power on/Off/Return – Zap./Vyp/Potvrdenie

Nabíjanie batérie

Inteligentné hodinky sú vybavené vstavanou nabíjateľnou lítiovou batériou. Navrhujeme,
aby sa pred ich použitím plne nabila.
Proces nabíjania:
l Pripojte jeden koniec USB kábla k PC alebo Smartphone nabíjačke a potom pripojte
druhý koniec USB kábla k inteligentným hodinkám.
Hodinky môžete aj naďalej používať, zatiaľ čo sa nabíjajú.

Varovanie: Požiadavky na napájací adaptér: výstupný prúd musí byť
0.15-0.5A. Pomocou napájacieho adaptéra s inými špecifikáciami môžete
poškodiť hodinky.
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Podpora SIM karty a Micro SD karty

Tieto inteligentné hodinky podporujú GSM SIM kartu (850MHz, 900MHz, 1800MHz,
1900MHz) a môžete ich rozšíriť o Micro SD kartu (max 32GB). Smart hodinky je možné
využívať aj ako samostatný telefónny prístroj, ale tiež ich môžete spárovať a
synchronizovať s telefónom prostredníctvom Bluetoth technológie. Hodinky je možné

synchronizovať iba s telefónmi so systémom Android. Užívatelia telefónov so systémom
iOS ich môžu využívať iba obmedzene a to na prijímaní informačných notofikácií, prijímať
a uskutočňovať hovory. (Pre synchronizáciu s Android telefónom potrebujete inštalovať
aplikáciu, ktorej QR kód je súčasťou tohoto návodu
Hodinky disponujú ďalšími funkciami ako sú budík, Kalendár, MP3, Monitor spánku,
krokomer, vzdialená kamera a tak ďalej.
Použite správny typ SIM karty a SD karty.
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Zapnutie / Vypnutie smart hodín

1. Zapnutie: potom, čo bol akumulátor plne nabitý, stlačte a podržte tlačidlo POWER
asi 3 sekundy pre zapnutie hodiniek.
2. Vypnutie: keď sú hodinky zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo POWER asi 3 sekundy pre
vypnutie hodiniek.
3. Režim spánku: smart hodinky sa automaticky prepnú do režimu spánku, keď sú v
nečinnosti po nejakú dobu. Ak chcete prebudiť smart hodinky z režimu spánku, len krátko
stlačte tlačidlo POWER.

Poznámka:
Keď je kapacita batérie vyčerpaná, hodinky sa automaticky vypnú.
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Dotykové operácie

Tap: Kliknite na ikonu na obrazovke pre vstup do žiadanej funkcie, alebo podmenu.
Posúvanie alebo potiahnutie: posúvajte pravotočivo alebo ľavotočivo pre prechod na
ďalšiu stránku alebo poslednú stránku v menu.
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Prispôsobenie smart hodiniek

Jazyk
Prejdite na "Nastavenia" → "Nastavenia telefónu", a nájdite "Language", vyberte jazyk.
Nastavenie času a dátumu
Prejdite na "Nastavenia" → "Nastavenia telefónu", a "nájdite čas a dátum", potom
kliknite na túto voľbu a nastavte požadovaný čas.
Nastavenie zobrazenia
Prejdite na "Nastavenia" a nájdite "Nastavenie MISC" "podsvietenie displeja" a potom
vstúpte, môžete nastaviť požadované nastavenie.
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Aplikácie smart hodín

Po spustení vstúpite do hlavnej obrazovky a menu sa nachádzajú tieto aplikácie:
1. Prvá strana: Dialer, Správy, Kontakty, Register hovorov
2. Druhá strana: Notofikácie,Vzdialené fotenie, Prehliadač súborov, Prehliadač
obrázkov
3. Tretia strana: Nastavenia, Kalendár, Budík, Kalkulačka
4. Štvrtá strana: Nahrávač zvuku, Bluetooth, Kamera, Audio prehrávač
5. Piata strana: Profily, Krokomer, Monitor spánku, Pripomienka pri sedavej práci
6. Šiesta strana: Rýchla odozva, Proti strate

8.1

Proti strate

1. Vyhľadanie telefónu: Táto funkcia tiež vyžaduje, aby ste nainštalovali aplikáciu
"FunRun.apk" na svoj spárovaný telefón, pre bližšie informácie o tom, ako získať APK,
ako inštalovať APK a ako vykonať nastavenie na svojom smartphone, prečítajte si prosím
podľa pokynov v časti "Správy" tejto používateľskej príručky.
Po inštalácii APK a správneho nastavenia spárovaného telefónu, po pripojení telefónu
cez Bluetooth, bude Váš smartphone zvoniť pri zapnutí tejtio funkcie.

2. Proti strate: Po pripojení telefónu pomocou Bluetooth, zapnite funkciu alarmu, smart
hodinky Vás upozornia zvukom na veľkú vzdialenosť od telefónu.

8.2

Register hovorov

Môžete skontrolovať zmeškané hovory \ volané čísla \ prijaté hovory \ všetky hovory,
všetky záznamy volaní sa pri pripojení hodiniek s telefónom cez Bluetooth sa zobrazia
automaticky.

8.3

Dialer

Uskutočnenie hovoru cez SIM kartu alebo zariadenia Bluetooth. Počas hovoru môžete
upraviť hlasitosť stlačením tlačidla ikony hlasitosti. Kliknutím na červené tlačidlo ukončíte
hovoru.

8.4

Kontakty

Môžete skontrolovať svoj zoznam kontaktov, ktoré sú uložené na SIM karte alebo priamo
v telefóne a po pripojení hodiniek k telefónu pomocou Bluetooth, budú smart hodinky
automaticky synchronizovať kontakty s telefónom. Spustite túto funkciu a nechajte si
zobraziť zoznam. (Synchronizácia maximálne 500 kontaktov).

8.5

Krokomer

Po spustení tejto aplikácie kliknutím na tlačidlo "Štart" spustíte výpočet uskutočnených
krokoch. Aplikácia zobrazuje Kroky / Tuky / Teplotu / Rýchlosť/ Prejdenú vzdialenosť.

8.6

Audio prehrávač
1. BP hudba: Po spárovaní s telefónom, môžete ovládať hudobný prehrávač v
telefóne.
2. Lokálna hudba: Táto funkcia umožňuje prehrávať lokálnu hudbu, ktorú si nahráte
na SD kartu. Tieto melódie si môžete nastaviť aj ako vyzváňací tón.

Pozor: Prehrávať môžete iba MP3 súbory, ktoré nahráte do koreňového adresára s
názvom “Moja hudba – My music”. Pri prehrávaní hudby nastavte vhodnú hlasitosť
aby ste si nepoškodili sluch!

8.7

Správy

1.

Lokálne SIM správy: môžete skontrolovať prichádzjúce / odchádzajúce správy a tiež
môžete odpoveď na správu ako cez telefón.
2. BT správa: Táto funkcia vyžaduje inštaláciu "FunRun.apk" na svojom spárovanom
telefóne. Dole sú dva rôzne spôsoby, ako si môžete stiahnuť APK. APK pracuje iba
s Android zariadeniami.
Naskenujte nižšie QR kód pre stiahnutie súboru APK a nainštaľujte ju do vašeho
telefónu.

Aplikáciu "FunRun" môžete tiež vyhľadať v obchode PLAY a stiahnuť si ju
do Vašeho telefónu
Po inštalácii APK na svojom telefóne, prejdite prosím na "Nastavenia" →
"dostupnosť", prosím kliknite na "FunRun", aby ste sa uistili, že je zapnutá.

Po vyššie uvedených krokoch môžete spustiť aplikáciu správy pre prenos správ a
nechajte si zobraziť všetky prijaté a odoslané správy.

8.8

Nastavenia

1. Nastavenia telefónu: nastavenia dátumu a času, jazyka, vstupné metódy, zobrazenie
tapety, pohybu, letový režim, Rôzne nastavenia.
2. Nastavenie zabezpečenia: Nastavenie zabezpečenia telefónu, napríklad telefónneho
zámku alebo blokovanie heslom. Pri inštalácii SIM karty, môže nastaviť SIM
zabezpečenia, ako je zamknúť zapnutie / vypnutie PIN, meniť PIN, zmeniť PIN2.
3. Nastavenie siete: iba pri inštalácii SIM karty, môžete nastaviť sieť, ako je výber siete,
nastavenie pripojenia GPRS, GPRS prenosu, prednosť nastavenia.
4. Nastavenie hovorov: pokročilé nastavenia pre automatické opakovanie voľby zapnutie
/ vypnutie, nastavenie číselné IP, nastavenie režimu odpovede. Pri inštalácii SIM karty,
môžete zapnúť / vypnúť čakanie na hovor / presmerovanie, / blokovanie hovorov a
prepínanie linky.
5. Obnovenie nastavenia: funkcia obnoví predvolené nastavenia výrobcu, vyžaduje to
zadanie hesla, Továrenské heslo je "1122".

8.9

Prehliadač súborov

Tu môžete prehľadávať uložené súbory v hodinkách alebo na SD karte. Môžete si
prezerať súbory podľa kategórií. Kliknite na zodpovedajúce pamäťové médium a
zobrazíte si uložené súbory. Poklepaním na súbor a kliknitím na možnosti, môžete
vytvoriť novú zložku, premenovať, mazať, kopírovať a presúvať .

8.10

Kalendár

Užívatelia môžu používať kalendár ako bežný kalendár.

8.11

Budík

Spustite túto funkciu v prípade potreby nastavenia budíka.

8.12

Nahrávač zvuku

Zahájte záznam zvuku, kliknutím na ikonu Nahrávač zvuku spustíte aplikáciu.

8.13

Prehliadač obrázkov

Zobrazí všetky fotografie , ktoré ste vytvorili kamerou. Kliknite na požadovanú fotografiu,
pre jej zobrazenie.

8.14

Kalkulačka

Klasická základná kalkulačka.

8.15

Bluetooth

1. Power: zapnutie / vypnutie Bluetooth.
2. Viditeľnosť: zapnúť / vypnúť viditeľnosť Bluetooth.
3. Hľadať nové zariadenie Bluetooth a pripojiť.
4. Moje meno: zobraziť Bluetooth názov hodiniek.

8.16

Vzdialené notifikácie

Táto funkcia tiež vyžaduje, aby ste mali nainštalovanú aplikáciu "FunRun.apk" na svojom
telefóne, pre bližšie informácie o tom, ako získať APK, ako inštalovať APK a ako vykonať
nastavenie na svojom telefóne, prečítajte si prosím pokyny v "Správy"tohto návodu na
obsluhu.
Po inštalácii APK a správnom nastavení telefónu, môžete spustiť túto pre zobrazovanie
včetkých prijatých notifikácií na telefóne.

8.17

Vzdialené fotografovanie

Táto funkcia tiež vyžaduje, aby ste mali nainštalovanú aplikáciu "FunRun.apk" na
svojeóm telefóne, pre bližšie informácie o tom, ako získať APK, ako inštalovať APK a ako
vykonať nastavenie na svojom telefóne, prosím prečítajte si návod pod "Správy " tohto
návodu na obsluhu.
Po inštalácii APK a správnom nastavení spárovaného telefónu, môžete spustiť aplikáciu
fotoaparátu na smart hodinkách a použiť ich ako diaľkové ovládaním pri fotografovaní na
telefóne.

8.18

Monitor spánku

Spustením tejto aplikácie sledujete kvalitu vašeho spánku.

8.19

Rýchla odozva

Kliknutím na túto funkciu môžete skenovať QR kód pre stiahnutie aplikácie FunRun.

8.20

Kamera

Kliknutím na ikonu fotoaparátu spustíte aplikáciu a môžete fotiť. Kliknutím na + alebo - pre
priblíženie alebo oddialenie kliknutím na tlačidlo Fotoaparát urobíte fotografiu, dvakrát
kliknite na možnosti pre správu fotografií, umiestnenie fotografií, zmeniť nastavenie, atď

8.21

Upozornenie na sedavú prácu

Zapnite funkciu sedavá práca pre pripomínanie na potrebu prijímať tekutiny vo vami
požadovanom cykle.

8.22

Profily

Funkcia pre voľbu režimu smart hodiniek ako sú Normálny, Tichý, Schôdzka, Vonku,
môžete si tiež prispôsobiť každý režim zvlášť ako súmožnosti upozornenia, typu zvonenia,
tón zvonenia, hlasitosť vyzváňania, tón správy.

9

Spoločné riešenie problémov

V prípade akýchkoľvek problémov pri používaní hodiniek, prosím, postupujte podľa
nasledujúcich spôsobov riešenia. Ak aj napriek tomu problémy pretrvávajú, obráťte sa na
distribútora alebo predajcu, ktorý Vám poskytne odpornú pomoc.
9.1 Inteligentné hodinky sa nedajú zapnúť
1. Dlhé stlačenie tlačidla "ON" až po zobrazenie loga CARNEO na obrazovke.
2. Skontrolujte batérie.
3. Vyberte batériu a znova nainštalujte batériu, opäť zapnite hodinky.
9.2 Žiadne spätná väzba od hodiniek počas dlhej doby.
1. Vypnite smart hodinky.
2. Vyberte batériu a znovu ju nainštalujte, zapnite hodinky.

9.3 Inteligentné hodinky vydržia veľmi málo nabité
1. Uistite sa, že nemáte zapnutý šetrič obrazovky.
2. Prosím skontrolujte, či hodinky dostatočne dlho nabíjate (viac ako 3 hodiny)
3. Ak nemáte dostatok času na nabitie batérie, indikátor stavu batérie by mohli byť
nepresný. Prosím, počkajte asi 20 minút kedy dostanete presné údaje po odstránení
nabíjačky.
9.4 Inteligentné hodinky nemôžete pripojiť k GSM sieti pri inštalácii SIM karty
1. Uistite sa, že SIM karta je správne nainštalovaná.
2. Potvrďte SIM sieťového efektívne umiestnenie u svojho dodávateľa siete.
3. Uistite sa, že je SIM karta stále platná.
4. Pokúste sa vybrať sieť ručne.
5. Skúste to neskôr, ak je sieť zaneprázdnená.
9.5 Inteligentné hodinky nemôžu vytočiť telefónny hovor.
1. Uistite sa, že telefónne číslo je správne, a stlačte tlačidlo volania.
2. Pri hovoroch, skontrolujte kód krajiny a kód oblasti.
3. Skontrolujte, či je telefón s sieti a je v nabitom stave.
4. Uistite sa, že má SIM karta dostatok peňazí na volanie.
5. Obrátte sa na svojho operátora a informujte sa (ako je roaming, platnosť karty SIM a
tak ďalej)
6. Uistite sa, že ste nenastavili obmedzenie hovor.
7. Uistite sa, že ste nenastavili iba pevný zoznamu pre volania.
9.6 Hudba sa nedá prehrať.
1. Skontrolujte, či je formát hudby je preukázateľné, ako je napríklad formát MMF.
2. Prosím skontrolujte či máte zvukové súbory nahraté správne na SD karte v adresary
My Music / Moja hudba
9.7 Inteligentné hodinky nemôžu synchronizovať SMS
1. Skontrolujte, či máte stiahnutú APK do svojho telefónu (nepodporuje iPhone).
2. Skontrolujte, či ste aktivovali notifikáciu Bluetooth vo svojom Android telefóne po
inštalácii APK.
9.8 Niektoré aplikácie nemožno spustiť.
Niektoré funkcie, ako miestne vytáčanie, potrebujú nainštalovanú kartu SIM, pre niektoré
ďalšie funkcie, ako je fotoaparát, treba pamäťový priestor, takže je nutné nainštalovať SD
kartu.
9.8 Hodinky nemôžu prijímať oznámenia z môjho iPhone.
Hodinky podporujú iba Android telefóny pre oznámenia a pod, iPhone nie.

10 Dôležité upozornenia
S cieľom zabezpečenia čo najdlhšej životnosti hodín, prosím, vždy postupujte
podľa nasledujúcich základných pravidiel:
Udržujte ich v bezpečnej vzdialenosti od silného magnetického poľa.
Udržujte ho mimo dosahu vody.
Udržujte príslušenstvo mimo dosahu detí.
Zabrániť pádu zariadenia alebo nárazu počas používania, pretože by mohlo
dôjsť k poškodeniu smart hodiniek.
Nepoužívajte zariadenie v extrémne vlhkom prostredí, pretože vlhkosť preniká

dovnútra a môže dôjsť k poškodeniu smart hodinky bez možnosti opravy.
Neumývajte svoje smart hodinky s použitím chemikálie, čistiacich prostriedkov
a chemikálií, ktoré môžu rozpustiť plast.
Neklaďte iné predmety na LCD obrazovku, môžu poškodiť LCD obrazovku.
Nepoužívajte žiadne ostré predmety na dotyk s LCD displejom, pretože môžete
poškriabať obrazovku.
Nepokúšajte sa demontovať smart hodinky sami. Môžete ich poškodiť a tým
strácate záruku.
Nikdy nepoužívajte hodinky pri jazde autom! Majte oči zamerané na cestu.
Prosím vypnite hodinky v lietadle a dodržiavajte všetky obmedzenia.
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie v lietadle.
11 Battery Management
Batéria nie je od výroby úplne nabitá, takže je doporučené nabiť batériu po
dobu aspoň 3 hodiny predtým, než začnete zariadenie používať.
Akumulátor je navrhnutý a vyrobený tak, aby sa mohol používať i dobíjať často.
Rovnako ako u všetkych lítiových batérií, kapacita batérie sa zmenšuje každým
nabitím. Avšak, stále sa môžete pokúsiť predĺžiť životnosť vašej batérie týmito
spôsobmi:
Používajte svoje smart hodinky aspoň raz týždenne.
Pravidelne ich plne nabíjajte.
Nikdy nenechávajte hodinky úplne vypité po dlhú dobu.
Vždy chráňte prístroj a batérie pred horúčavou a vlhkosťou.

