Návod k použití CZ
Dětské hodinky s GPS lokalizátorem CARNEO Guard Kid

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.
Jedná se o GPS hodinky pro děti s funkcí SOS, duálním polohováním, dálkovým
monitoringem, elektronickým plotem.
Informace o jejich poloze jsou přenášeny do mobilních telefonů přes SMS a GPRS.
Důležitá informace: Hodinky využívají prioritně svou lokalizaci se zabudovaného GPS přijímače
"přesnost je několik desítek metrů". Pokud se však hodinky nacházejí na místě z nízkým GPS signálem
"budova, podzemní garáž a pod." Využívají na lokalizaci BTS "LBS" převáděče operátora, jehož SIM
karta je v nich osazena. V tomto případě je přesnost lokalizace ovlivněna počtem BTS převáděče
operátora v dané oblasti "až do několika km".

Poznámka: Po zapnutí hodin není možné hodinky vypnout pomocí tlačítka zap / vyp na
hodinkách. Je to z důvodu bezpečnosti, aby nemohl kdokoliv dítěti hodinky vypnout a tím
znemožnit jejich lokalizaci. Hodinky můžete vypnout na dálku přes aplikaci.

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
Tolerance: 5-15 metrů
Rozměry (tělo): 31.0 x52.0x11.2 mm
Pracovní teplota: - 20 ~ 70 ℃
Pracovní vlhkost: 5% ~ 5% RH
Vstupní napětí: 5V-0.35

Příprava před použitím
1. Zkontrolujte obsah balení hodin, které musí obsahovat napájecí kabel, šroubovák na
odstranění zadního krytu.

2 Zakupte si SIM kartu na které jsou aktivovány data "internet". Před jejím použitím ji nejprve
aktivujte v jakémkoli telefonu a deaktivujte na ní PIN kód "v nastaveních telefonu". Následně
deaktivaci PIN kódu odtestujte vypnutím a opětovným zapnutím telefonu. SIM karta se musí
přihlásit aniž by bylo nutné zadávat PIN kód. Nakonec odtestujte dostupnost mobilního internetu
na telefonu bez použití WIFI.
Upozornění: Předpokládaný přenos dat při standardním používání je 100MB měsíčně.
Poznámka: Pokud tato nastavení neví sami provést, požádejte o to vašeho operátora.
3 Nainstalujte aplikaci na mobilním telefonu, případně můžete o to požádat prodejce, pokud
nevíte, jak postupovat.
4 Oscanujete čárový QR kód, který se nachází na zadní straně krabičky aplikací na scanování QR
kódů, kterou si bezplatně můžete stáhnout v Appstore "iOS" nebo v obchodě PLAY "Android".
5. Odstraňte šroubovák zadní kryt hodin, odejměte opartne baterii abyste nepoškodili napájecí
kabely a upevněte do patice SIM kartu správným směrem. Zasuňte zpět baterii a namontujte
zadní kryt pomocí šroubů a šroubováku.

2. Funkce hodin
●
●
●
●
●
●
●
●

GPS lokalizace
GPRS polohování, sledování, monitorování v reálném čase
Odposlech
Krokoměr
Elektronický plot
SOS volání o pomoc
Notifikace v případě nízké kapacity baterie
Vzdálené vypnutí

3. Popis hodin.

4. Ovládání mobilní aplikace
4.1 Spusťte aplikaci. Vyberte jazyk " Čeština" a region "Europa, Afrika"
4.2 Zvolte Zaregistrujte se nyní
4.3 Zadejte ID hodin, které se nachází na zadním krytu hodin, nebo kliknutím na čtverec v pravo
oscanujte QR kód ze zadní stray krytu hodin.
4.4 Zadejte váš email, vložte název hodin, vaše telefonní číslo, které bude použito v případě ztráty
hesla a 2x stejné heslo, které si zapamatujte. 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 Základní obrazovka

5.Popis funkcí
Nastavení: Ikona "ozubené kolo v dolní části obrazovky" Nastavte všechny potřebné parametry

hodin

SOS čísla: Můžete zadat až 3 telefonní čísla, která budou hodinky kontaktovat v případě stlačení
tlačítka SOS po dobu 3 sekund na hodinkách, kdy se budou hodinky snažit spojit se všemi 3 čísly
"postupně". Pokud nebude hovor uskutočnaný, budou se hodinky znovu pokoušet dovolat na
předmětné čísla.
Zahájení odposlechu: Zadejte do prázdného pole telefonní číslo a potvrďte OK. Na vámi zadané
číslo hodinky okamžitě zavolají. Po zodvyhnutí hovoru na telefonu bude přenášen pouze zvuk s
hodin, díky čemuž je můžete odposlouchávat.
Pracovní režim GSM: Zvolte vámi požadovanou periodu automatického lokalizování hodin, díky
čemuž můžete šetřit přenesená data a baterii hodin. .
Režim třída: Zvolte časové rozmezí, kdy nechcete aby byly hodinky rušena. Například v případě, že
je dít ve škole apod ..
Nastavení SMS varování: Zvolte telefonní číslo na které chcete být informováni prostřednictvím
SMS o 3 skutečnostech, které můžete zapnout nebo vypnout.
Kontakty: Můžete nastavit až 10 kontkatov na blízkých lidí.
Telefon: Můžete nastavit až 10 kontkatov na blízkých lidí, které se uloží do adresáře hodinek. Tyto
kontakty může dítě vyvolat v případě nutnosti stisknutím tlačítka 2. Následně tlačítkem 1 a 2
prochází po jednotlivých kontaktech a tlačítkem o dlouhým stiskem tlačítka 2 se spojí s kontaktem.
Jazyk a časové zóny: Nastavení jazyka hodin a časového pásma, pro správné zobrazení času v
hodinkách.
Zapnutí / odepnutí varování: Povolením této funkce vás bude aplikace informovat o skutečnosti,
že boli hodinky odňaté dietaťu z ruky. Táto funkcia je aktívna až po cca 10 minútach nosenia hodinek
na ruce.
Hledání hodinek: Spuštění této funkce aktivuje zvukové vyzvánění na hodinkách, abyste je mohli
najít v případě, že jste je ztratili.

Vypnutí na dálku: Touto funkcí vypnete hodinky na dálku přes aplikaci.
Poznámka: Po zapnutí hodin není možné hodinky vypnout pomocí tlačítka zap / vyp na
hodinkách. Je to z důvodu bezpečnosti, aby nemohl kdokoliv dítěti hodinky vypnout a tím
znemožnit jejich lokalizaci.
Další funkce na titulní obrazovce.
Intercom: zasílání zvukových zpráv "max. 15 sekund "
Odeslání zvukové zprávy z aplikace: Podržte během nahrávání bílé tlačítko na spodní straně
obrazovky a mluvte do mikforónu, po ukončení nahrávání pusťte tlačítko a zpráva se odešle do
hodin. Po přijetí zprávy do hodin se po stisknutí tlačítka SOS zpráva přehraje.
Odeslání zvukové zprávy s hodin: Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí na hodinkách a držte ho
stisknuté po dobu 3 sekund. Nasládlá se na displeji hodin objeví mikofón, kdy můžete začít mluvit
do mikrofonu hodin. Po dokončení nahrávání uvolněte tlačítko zap / vyp, kdy bude zpráva odeslána
do aplikace v telefonu.
Geofence: Tato funkce umožňuje nastavit virtuální plot v metrech, který v případě překročení
odešle do aplikace informaci o této skutečnosti. Klikněte na místo, které zvolíte za střed okrouhlé
oblasti, kde by se měli hodinky zdržovat. Následně tlačítky + a - nastavte požadovaný průměr
kruhovaj oblasti a ozubeným kolem uložíte toto nastavení. Ikonou koše toto nastavení / funkci
zrušíte / deaktivujete.
Lokalizovat: Tato funkce způsobí okamžitou lokalizaci hodin.
Trasa: Zobrazení celkové trasy na mapě během dne.
Přepnutí: V případě, že používáte několik hodin, máte možnost přepínat mezi jednotlivými
hodinkami.
Ikona telefonu: Po stisknutí této ikony se lokalizuje váš telefon a zobrazí se aktuální poloha na mapě.
Ikona mapy ve čtverci: Zde máte možnost změnit náhled mapy na standardní a satelitní.
Ikona kapky s třemi tečkami: Zde máte možnost nastavit vaše osobní informace, zobrazit seznam
všech vašich registrovaných hodin, změnit heslo, a vyhledat v nápovědě "pomoc" jakékoliv
nastavení a popis funkcí.
Ikona kapky s 3 čarami:
Zdraví: V tomto menu si můžete prohlížet historii ujeté vzdálenosti, počet spálených kalorií,
celkovou ujetou vzdálenost a kvalitu spánku dítěte.
Poznámka: Po kliknutí na kteroukoliv ze čtyř ikon vám umožní zadat data potřebné pro správný
výpočet ujeté vzdálenosti a spálených kalorií jako jsou délka dětského kroku, váha dítěte a samotné
zapnutí této funkce.
Zpráva: Zobrazení historie všech přijatých notifikací z hodin.
Alarmy: Možnost nastavení až 3 budíků.
Dárky: Pomocí této funkce můžete dítěti posílat na hodinky od 0 po 99 srdíček jako odměnu za
jakékoliv provedené činnosti.
6. Zobrazení podrobností o hodinkách
Po lokalizování hodin se na mapě zobrazí ikona, která je umístěna na místě kde se hodinky nacházejí.
V Bublinky nad ikonou se nacházejí informace jako název hodin, typ lokalizace "GPS-satelity nebo
LBS-převáděče operátora", názv ulice, datum a čas poslední lokalizace a stav baterie hodin.Ikona
telefónneho slúchadla vám umožňuje zavolat "spojit se telefonicky" s hodinkami,zadáním Telefon
čísla SIM karty, která se v hodinkách nachází "
Ikona papírového letadélka Vám umožňuje preonúť se do aplikace MAPY ve vašem telefonu, kde si
můžete naplánovat trasu z místa, kde se nacházíte na místo, kde se nacházejí hodinky.

Řešení problémů:
Nefunguje spojení s hodinkami.
Zkontrolujte, zda máte SIM kartu správně vloženou v hodinkách.
Zkontrolujte SIM kartu v telefonu, zda je na ní vypnutý PIN a zda disponuje daty / internetem.
V případě předplacené karty prověřte zda SIM karta disponuje dostatečným kreditem.
Přednastavené hodnoty nastavení APN: Internet, Internet. V případě operátorů s jiným
nastavením APN odešlete SMS do hodinek ve tvaru: pw, 123456, apn, APN JMÉNO, LOGIN_APN,
PASSWORD_APN #
Pokud operátor nepoužívá APN login a heslo, mezi čárky vložte mezeru.
Poznámka: 123456 je přednastavené heslo
Příklad: pw, 123456, apn, internet,, #
Hodinky se chovají nestandardně:
Restartujte hodinky vypnutím a opětovným zapnutím.

QR kód pro nascanovaný a přesměrování na portál, kde si vyberete aplikaci vhodnou pro váš
telefon. iOS / Android.
Důležité upozornění!
Baterie není od výroby zcela nabitá, takže je doporučeno nabít baterii po dobu alespoň 1 hodiny
předtím, než začnete zařízení používat.
Akumulátor je navržen a vyroben tak, aby jej bylo možné dobíjet a používat velmi často. Stejně
jako všechny lithiové baterie, jejich kapacita se zmenšuje každým nabitím. Nicméně, stále se
můžete pokusit prodloužit životnost baterie těmito kroky:
l Použijte smart hodinky alespoň jednou týdně.
l Pravidelně dobíjejte baterii.
l Nikdy nenechte baterii po dlouhou dobu zcela vybitou.
l Vždy chraňte přístroj a baterie před horkem a vlhkostí.
Nepoužívejte hodinky ve vlhkém prostředí.
Nenamáhejte nadměrně řemínek. V případě odtrženého řemínku / mechanického poškození
se reklamace posuzuje jako neoprávněná.
Zacházejte šetrně s krytem nabíjecího konektoru. V případě jeho poškození / odtržení se
reklamace posuzuje jako neoprávněná. Při odtrženém krytu nabíjecího konektoru není
omezena funkčnost hodin, ale je zapotřebí větší důslednost při prevenci před zašpiněním
konektoru.

