Návod na použitie SK
Detské hodinky s GPS lokalizátorom CARNEO Guard Kid

Pred použitím si pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku.
Jedná sa o GPS hodinky pre deti s funkciou SOS, duálnym polohovaním, diaľkovým
monitoringom, elektronickým plotom .
Informácie o ich polohe sú prenášané do mobilných telefónov cez SMS a GPRS.
Dôležitá informácia: Hodinky využívajú prioritne svoju lokalizáciu so zabudovaného GPS prijímača
“presnosť je niekoľko desiatok metrov” . Ak sa však hodinky nachádzajú na mieste z nízkym GPS
signálom “budova, podzemná garáž a pod.” Využívajú na lokalizáciu BTS “LBS” vykrývače operátora,
ktorého SIM karta je v nich osadená. V tomto prípade je presnosť lokalizácie ovplyvnená počtom BTS
vykrývačov operátora v danej oblasti “až do niekoľkých km”.

Poznámka: Po zapnutí hodín nieje možné hodinky vypnúť prostredníctvom tlačidla zap/vyp na
hodinkách. Je to z dôvodu bezpečnosti, aby nemohol ktokoľvek dieťaťu hodinky vypnúť a tým
znemožniť ich lokalizáciu. Hodinky môžete vypnúť na diaľku cez aplikáciu.

1.Parametre produktu
GSM:850/900/1800/1900MHz
GSM/GPS: MTK3337
GPRS:Class12
GSM chip: MTK 6261
GPS signal:BD2，1561.098
MHz/L1,1575.42MHz C/A code
Tolerancia: 5-15 metrov
Rozmery (telo):31.0 x52.0
x11.2 mm
Pracovná teplota: - 20 ~ 70 ℃
Pracovná vlhkosť: 5% ~ 5% RH
Vstupné napätie :5V-0.35A

Príprava pred použitím
1. Skontrolujte obsah balenia hodín, ktoré musí obsahovať napájací kábel, šroubovák na

odstránenie zadného krytu.
2

Zakúpte si SIM kartu na ktorej sú aktivované dáta “internet”. Pred jej použitím ju najskôr

aktivujte v akomkoľvek telefóne a deaktivujte na nej PIN kód “v nastaveniach telefónu”.
Následne deaktiváciu PIN kódu odtestujte vypnutím a opätovným zapnutím telefónu. SIM karta
sa musí prihlásiť bez toho aby bolo potrebné zadávať PIN kód. Nakoniec odtestujte dostupnosť
mobilného internetu na telefóne bez použitia WIFI.
Upozornenie: Predpokladaný prenos dát pri štandartnom používaní je 100MB mesačne.
Poznámka: Ak tieto nastavenia nevie sami vykonať , požiadajte o to vašeho operátora.
3 Nainštalujte aplikáciu na mobilnom telefóne, prípadne môžete o to požiadať predajcu, ak
neviete, ako postupovať.
4 Oscanujete čiarový QR kód, ktorý sa nachádza na zadnej strane krabičky aplikáciou na
scanovanie QR kódov, ktorú si bezplatne môžete stiahnuť v Appstore “iOS” alebo v obchode PLAY
“Android”.
5. Odstráňte šroubovákom zadný kryt hodín, odnímte opartne batériu aby ste nepoškodili
napájacie káble a upevnite do pätice SIM kartu správnym smerom. Zasuňte späť batériu a
namontujte zadný kryt pomocou skrutiek a šroubováku.

2. Funkcie hodín
●
●
●
●
●
●
●
●

GPS lokalizácia
GPRS polohovanie, sledovanie, monitorovanie v reálnom čase
Odpočúvanie
Krokomer
Elektronický plot
SOS volanie o pomoc
Notifikácia v prípade nízkej kapacity batérie
Vzdialené vypnutie

3. Popis hodín.

4. Ovládanie mobilnej aplikácie
4.1 Spustite aplikáciu. Vyberte jazyk “aktuálne dostupná iba Čeština” a región “Europa, Afrika”
4.2 Zvoľte Zaregistrujte se nyní
4.3 Zadajte ID hodín, ktoré sa nachádza na zadnom kryte hodín, alebo kliknutím na štvorec v pravo
oscanujte QR kód zo zadnej stray krytu hodín.
4.4 Zadajte váš email , vložte názov hodín, vaše telefónne číslo, ktoré bude použité v prípade straty
hesla a 2x rovnaké heslo, ktoré si zapamätajte. Potvrďte OK.
Následne sa sledovanie spustí a zobrazí sa základná obrazovka s mapou. Pri prvom spustení sa Vám
zobrazí nápoveda, ktorá je v čínskom jazyku, kliknite na zelený text v čínštine cca 4x.

4.2 Základná obrazovka

5.Popis funkcií
Nastavenia: Ikona “ozubené koleso v spodnej časti obrazovky” Nastavte všetky potrebné
parametre hodín

SOS čísla: Môžete zadať až 3 telefónne čísla , ktoré budú hodinky kontaktovať v prípade stlačenia
tlačidla SOS po dobu 3 sekúnd na hodinkách, kedy sa budú hodinky snažiť spojiť so všetkými 3
číslami “postupne”. Ak nebude hovor uskutočnaný, budú sa hodinky opätovne pokúšať dovolať na
predmetné čísla.
Zahájenie odpočúvania: Zadajte do prázdneho poľa telefónne číslo a potvrďte OK. Na vami zadané
číslo hodinky okamžite zavolajú. Po zodvyhnutí hovoru na telefóne bude prenášaný iba zvuk s hodín,
vďaka čomu ich môžete odpočúvať.
Pracovný režim GSM: Zvoľte vami požadovanú periódu automatického lokalizovania hodín, vďaka
čomu môžete šetriť prenesené dáta a batériu hodín. .
Režim trieda: Zvoľte časové rozmedzie , kedy nechcete aby boli hodinky rušené. Napríklad v
prípade, že je diaťa v škole a pod..
Nastavenia SMS varovania: Zvoľte telefónne číslo na ktoré chcete byť informovaný
prostredníctvom SMS o 3 skutočnostiach, ktoré môžete zapnúť alebo vypnúť.
Kontakty: Môžete nastaviť až 10 kontkatov na blízkych ľudí.
Telefón: Môžete nastaviť až 10 kontkatov na blízkych ľudí, ktoré sa uložia do adresára hodiniek.
Tieto kontakty môže dieťa vyvolať v prípade nutnosti stlačením tlačidla 2 . Následne tlačidlom 1 a
2 prechádza po jednotlivých kontaktoch a tlačidlom o dlhým stlačením tlačidla 2 sa spojí s
kontaktom.
Jazyk a časové zóny: Nastavenie jazyka hodín a časového pásma, pre správne zobrazenie času v
hodinkách.
Zapnutie/odopnutie varovanie: Povolením tejto funkcie vás bude aplikácia informovat o
skutočnosti, že boli hodinky odňaté dietaťu z ruky. Táto funkcia je aktívna až po cca 10 minútach
nosenia hodiniek na ruke.
Hľadanie hodiniek: Spustenie tejto funkcie aktivuje zvukové zvonenie na hodinkách, aby ste ich
mohli nájsť v prípade, že ste ich stratili.
Vypnutie na diaľku：Touto funkciou vypnete hodinky na diaľku cez aplikáciu.
Poznámka: Po zapnutí hodín nieje možné hodinky vypnúť prostredníctvom tlačidla zap/vyp na

hodinkách. Je to z dôvodu bezpečnosti, aby nemohol ktokoľvek dieťaťu hodinky vypnúť a tým
znemožniť ich lokalizáciu.
Ďalšie funkcie na titulnej obrazovke.
Intercom: zasielanie zvukových správ “max. 15 sekúnd “
Odoslanie zvukovej správy z aplikácie: Stlačte a podržte počas nahrávania biele tlačidlo na spodnej
strane obrazovky a hovorte do mikforónu, po ukončení nahrávania pustite tlačidlo a správa sa
odošle do hodín. Po prijatí správy do hodín sa po stlačení tlačidla SOS správa prehrá.
Odoslanie zvukovej správy s hodín: Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na hodinkách a držte ho
stlačené po dobu 3 sekúnd. Násladne sa na displeji hodín zobrazí mikofón, kedy môžete začať
hovoriť do mikrofónu hodín. Po dokončení nahrávania uvoľnite tlačidlo zap/vyp , kedy bude správa
odoslaná do aplikácie v telefóne.
Geofence: Táto funkcia umožňuje nadstaviť virtuálny plot v metroch, ktorý v prípade prekročenia
odošle do aplikácie informáciu o tejto skutočnosti. Kliknite na miesto, ktoré zvolíte za stred okrúhlej
oblasti, kde by sa mali hodinky zdržiavať. Následne tlačidlami + a – nastavte požadovaný priemer
kruhovaj oblasti a ozubeným kolesom uložíte toto nastavenie. Ikonou koša toto nastavenie /
funkciu zrušíte / deaktivujete.
Lokalizovať: Táto funkcia spôsobý okamžitú lokalizáciu hodín.
Trasa: Zobrazenie celkovej trasy na mape počas dňa.
Prepnutie: V prípade, že používate viacero hodín, máte možnosť prepínať medzi jednotlivými
hodinkami.
Ikona telefónu: Po stlačení tejto ikony sa lokalizuje váš telefón a zobrazí sa aktuálna poloha na
mape.
Ikona mapy vo štvorci: Tu máte možnosť zmeniť náhľad mapy na štandartnú a satelitnú.
Ikona kvapky s troma bodkami: Tu máte možnosť nastaviť vaše osobné informácie, zobraziť
zoznam všetkých vašich registrovaných hodín, zmeniť heslo, a vyhľadať v nápovede “pomoc”
akékoľvek nastavenia a popis funkcií.
Ikona kvapky s 3 čiarami:
Zdravie: V tomto menu si môžete prezerať históriu prejdenej vzdialenosti, počet spálených kalórií,
celkovú prejdenú vzdialenosť a kvalitu spánku dieťaťa.
Poznámka: Po kliknutí na ktorúkoľvek zo štyroch ikon vám umožní zadať data potrebné na správny
výpočet prejdenej vzdialenosti a spálených kalórií ako sú dĺžka detského kroku, váha dieťaťa a
samotné zapnutie tejto funkcie.
Správa: Zobrazenie histórie všetkých prijatých notifikácií z hodín.
Alarmy: Možnosť nastavenia až 3 budíkov.
Darčeky: Pomocou tejto funkcie môžete dieťaťu posielať na hodinky od 0 po 99 srdiečok ako
odmenu za akékoľvek vykonané činnosti.
6. Zobrazenie podrobností o hodinkách
Po lokalizovaní hodín sa na mape zobrazí ikona, ktorá je umiestnená na mieste kde sa hodinky
nachádzajú. V bublinke nad ikonou sa nachádzajú informácie ako názov hodín, typ lokalizácie “GPSsatelity alebo LBS-vykrývače operátora”, názv ulice, dátum a čas poslednej lokalizácie a stav batérie
hodín.
Ikona telefónneho slúchadla vám umožňuje zavolať “spojiť sa telefonicky” s hodinkami, zadaním
telefóneho čísla SIM karty, ktorá sa v hodinkách nachádza”
Ikona papierového lietadielka Vám umožňuje preonúť sa do aplikácie MAPY vo vašom telefóne,
kde si môžete naplánovať trasu z miesta, kde sa nachádzate na miesto, kde sa nachádzajú hodinky.
Riešenia problémov:
Nefunguje spojenie s hodinkami.

Skontrolujte, či máte SIM kartu správne vloženú v hodinkách.
Skontrolujte

SIM kartu v telefóne, či je na nej vypnutý PIN a či disponuje dátami / internetom.

V prípade predplatenej karty preverte či SIM karta disponuje dostatočným kreditom.
Prednastavené hodnoty nastavenia APN: Internet, Internet. V prípade operátorov s iným
nastavením

APN

odošlite

SMS

do

hodiniek

v tvare:

pw,123456,apn,APN

MENO,

LOGIN_APN,PASSWORD_APN#
Ak

operátor nepoužíva APN login a heslo, medzi čiarky vložte medzeru.

Poznámka: 123456 je prednastavené heslo
Príklad: pw,123456,apn,internet, , #
Hodinky sa správajú neštandartne.
Reštartujte hodinky vypnutím a opätovným zapnutím.

QR kód pre nascanovanie a presmerovanie na portál, kde si vyberiete aplikáciu vhodnú pre váš
telefón. iOS / Android.
Dôležité upozornenia !
Batéria nie je od výroby úplne nabitá, takže je doporučené nabiť batériu po dobu aspoň 1
hodiny predtým, než začnete zariadenie používať.
Akumulátor je navrhnutý a vyrobený tak, aby ho bolo možné dobíjať a používať veľmi často.
Rovnako ako všetky lítiové batérie, ich kapacita sa zmenšuje každým nabitím. Avšak, stále sa
môžete pokúsiť predĺžiť životnosť batérie týmito krokmi:
l

Použite smart hodinky aspoň raz týždenne.

l

Pravidelne dobíjajte batériu.

l

Nikdy nenechajte batériu po dlhú dobu úplne vybitú.

l

Vždy chráňte prístroj a batérie pred horúčavou a vlhkosťou.

Nepoužívajte hodinky vo vlhkom prostredí.
Nenamáhajte

nadmerne

remienok.

V prípade

odtrhnutého

remienku

/mechanického

poškodenia sa reklamácia posudzuje ako neoprávnená.
Zaobchádzajte šetrne s krytom nabíjacieho konektora. V prípade jeho poškodenia / odtrhnutia
sa reklamácia posudzuje ako neoprávnená. Pri odtrhnutom kryte nabíjacieho konektora nieje
obmedzená funkčnosť hodín, no je potrebná väčšia dôslednosť pri prevencii pred zašpinením
konektoru.

