Uživatelský manuál
CZ
CARNEO Handy

Uživatelská příručka
Blahopřejeme vám k zakoupení inteligentních hodinek Carney Handy. Prosím přečtěte si
pečlivě tento návod.
Hodinky jsou navrženy pro použití s chytrými telefony se systémem Android. Systém iOS
podporuje komunikaci s hodinkami pouze částečně, tzn. hodinky nedisponují
synchronizačním softwarem s iOS. Hodinky Vám zobrazují pouze oznámení hovorů, přijatých
SMS, případně můžete vzdáleně telefonovat jako přes handsfree.
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Co je součástí balení

Následující komponenty jsou součástí vašeho zakoupeného výrobku:
Inteligentní hodinky
USB kabel
Návod k použití
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Vzhled a tlačítka

Speaker - reproduktor
USB port - USB port
Microphone - Mikrofon
Confirm / answer - přijmout / zrušit hovor
Power / home - zap / vyp / domů
Back / Hang up - zpět
Next/Last page – další/poslední stránka

3 nabíjení baterie
Inteligentní hodinky jsou vybaveny vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií. Před použitím baterii
plně nabijte.
Proces nabíjení:
l Připojte jeden konec USB kabelu k PC nebo k nabíječce, a pak připojte druhý konec USB
kabelu k hodinkám.
l Uživatelé mohou i nadále používat smart hodinky, zatímco se nabíjejí.
Varování: Požadavky na napájecí adaptér: výstupní proud musí být v 0.15-0.5A pomocí
napájecího adaptéru s jinými specifikacemi můžete poškodit hodinky.
4 Zapnutí / Vypnutí hodin
1. Zapnutí: Jakmile je baterie plně nabitá, stiskněte a podržte vypínač po dobu asi 3 sekundy

pro zapnutí hodinek.
2. Vypnutí: Pokud jsou hodinky zapnuté, stiskněte a podržte vypínač po dobu cca 3 sekundy
a vypněte hodinky.
3. Režim spánku: hodinky se automaticky přepnou do režimu spánku když je ponecháte
nějakou dobu v nečinnosti. Chcete-li probudit hodinky z režimu spánku, jen krátce stiskněte
tlačítko POWER, aby se probudili.
Poznámka:
l Když je kapacita baterie velmi nízká, hodinky automaticky vypnou.
5 Operace dotykem / prstem
Kliknutí: Kliknutím na ikonu aplikace na obrazovce ji spustíte.
Přesunutí nebo posunutí: posunutím prstu po obrazovce, procházíte v menu na další
obrazovku nebo v submenu scrolujete v pouke.
6 Přizpůsobte si své hodinky.
l Jazyk

Přejděte na "Nastavení" a následně "Language", vyberte jazyk.
l Nastavení času a data

Přejděte na "Nastavení" a pak klikněte na "Čas a datum" vstupte a nastavte požadovaný čas.
l Nastavení displeje

Přejděte na "Nastavení" a následně "Display", “úsporný režim”

zde si můžete nastavit čas

doby uspání při nečinosti a jas podsvícení LCD displeje.
l Změna vyzvánění

Přejděte na "Profily" , vyberte normální, klikněte levým tlačidlem na “Normální” a vyberte
přizpůsobit, pak vyberte požadovaný typ upozornění, typ vyzvánění a vyzváněcí tón.
7 Aplikace v hodinkách
Po spuštění a vstupu do menu hodin jsou k dispozici tyto aplikace.
1. První strana: Nastavení, Proti ztrátě, Úsporný režim, Profily
2. Druhá strana: Budík, Kalendář, Krokoměr, Stopky
3. Třetí strana: Bluetooth, Telefonní seznam, Dialer, Zprávy
4. Čtvrtá strana: Záznamy hovorů, Notifikace, BT hudba, BT Fotografování
5. Pátá strana: Kalkulačka, Monitor spánku, Sedavé práce, Pitný režim
8 Bluetooth
1 Zapnutí: zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.
2 Viditelnost: Zapnutí nebo vypnutí viditelnosti Bluetooth.
3 Moje zařízení: hledání nového zařízení Bluetooth, případně manuální zaslání žádosti o
párování s oblíbeným zařízením / telefonem.
4 Moje jméno: název hodinek při párování.
Jak spárovat smart hodinky se smartphonem?
A Spusťte aplikaci Bluetooth na smart hodinkách a klikněte na "mé zařízení", pak spusťte
"Hledat nové zařízení" najděte smartphone, který má být spárován.
B Seznam BT zařízení se zobrazí i v menu Bluetooth na smartphonu, který se chystáte
spárovat.
A. Žádost o spárování bude odeslán do smartphonu a potvrďte žádost o spárování na
telefonu.
9 Telefonní seznam

Po připojení smart hodinek se smartphonem pomocí Bluetooth, se budou smart hodinky
automaticky synchronizovat kontakty se smartphonem. (Synchronizace max 500 kontaktů).
10 Dialer
Umožňuje uskutečnit telefonický hovor, kdy jsou smart hodinky spojeny se smartphonem.
během hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti. Kliknutím na červené
tlačítko ukončíte hovoru.
11 Zprávy
Poznámka: Tato funkce vyžaduje, abyste měli nainstalovanou aplikaci "FunRun APK" na své
spárován smartphonu. Dole je návod, jak stáhnout aplikaci "FunRun APK,", která pracuje pouze
s Android zařízeními!
Naskenujte QR Kód viz. obrázek, stáhněte aplikaci a nainstalujte ji do vašeho smartphonu.

Po instalaci aplikaci na vašem smartphonu, přejděte na "Nastavení" → "Zpřístupnění",
prosím klikněte na "FunRun", a ujistěte se, zda je zapnutá.
Po provedení výše uvedených kroků můžete spustit v hodinkách aplikaci Zprávy, kliknutím na
"doručeno" zobrazíte všechny přijaté zprávy v telefonu. Kliknutím na "odeslané zprávy"
zobrazíte všechny zprávy, které byly odeslány. Kliknutím na konkrétní zprávy zobrazíte jejich
obsah.
12. Protokol hovorů
Zde můžete zkontrolovat zmeškané hovory \ volaná čísla \ přijaté hovory. Při všech
záznamech hovorů máte možnost kliknutím na číslo s ním uskutečnit hovor.
13 Notifikace
Tato funkce opět vyžaduje nainstalovanou aplikaci "FunRun APK" na spárovaném telefonu.
Pro bližší informace o tom, jak získat a instalovat aplikaci a jak provést nastavení na svém
smartphonu si prosím přečtěte návod pod bodem 11 v tomto návodu.
Po instalaci "FunRun APK" a správně nastaveném a spárovaném telefonu, spuštěním
aplikace "FunRun" se zobrazí všechny přijaté notifikační zprávy přijaté na smartphonu.
14 BT Hudba
Po spárování s chytrými telefony, se synchronizuje hudební přehrávač ve smartphonu a
prostřednictvím hodin jej můžete ovládat.
15 BT Fotografování
Tato funkce také vyžaduje můžete nainstalovat aplikaci FunRun APK" na vašem spárovaném

telefonu, pro bližší informace o tom, jak získat a instalovat aplikaci a jak provést nastavení na
vašem smartphonu, přečtěte si prosím pokyny uvedené v bodě 11 v tomto návodě.
Po instalaci aplikace FunRun a správném nastavení spárovaného telefonu, můžete spustit
aplikaci BT Fotografovánína smart hodinkách, díky čemuž můžete požívat hodinky jako
dálkovou samospoušť.
16 Proti ztrátě
1. Vyhledávání telefonu: Tato funkce také vyžaduje nainstalovanou aplikaci "FunRun.apk"
Po instalaci aplikace a správného nastavení spárovaného telefonu při zapnutí této funkce
bude smartphone zvonit.
2. Upozornanie na překročenou vzdálenost: Po připojení hodin k smartphonu pomocí
Bluetooth, zapněte tuto funkci. Na smart hodinkách se spustí alarm pokud se vzdálí od
smartphonu na určitou vzdálenost.
17 Nastavení
1. QR kód pro instalaci aplikace do telefonu
2. Hodiny a datum: nastavení typu hodin, času , data a automatické synchronizace s
telefónem.
3. Displej: nastavení pohotovostní doby a jasu podsvícení LCD displeje.
4. Jazyk: nastavení jazyka.
5. Nastavení hodinek: Nastavení zabezpečení telefonu. Nastavení zámku telefonu a hesla.
6. Obnovení nastavení: Tato funkce obnoví výchozí nastavení od výrobce.
18 Profily
Nastavení oznámení, typu vyzvánění a hlasitosti.
19 Alarm
Spuštěním této aplikace použijete hodinky jako budík.
20 Kalendář
UKalendár zobrazuje aktuální datum a měsíc. Můžete si také prohlížet další měsíce.
21 Kalkulačka
Spuštěním této aplikace používáte hodinky jako kalkulačku.
22 Monitor spánku
Spuštěním této aplikace hodinky sledují kvalitu vašeho spánku, když spíte. Taktéž si múžete
naměřené hodnoty sledovat v aplikaci FunRun. Musíte mít spárován telefon.
23 Připomenutí při sedavé práci
Zapněte funkci "Sedavé práce". Po NASTAVENÍ požadovaného času vás budou hodinky
upozornit na potřebu dát si přestávku, ve vámi zvolených intervalech
24 Pitný režim
Zapněte funkci "Pitný režim", kde si nastavíte požadovaný čas, kdy vás hodinky budou
upozorňovat na potřebu napít se ve vámi zvolených intervalech.
25 Úspora energie
Zapnutím této funkce budou hodinky při své práci v co největší míře přihlížet k tomu, aby

spotřebovaly co nejméně elektrické energie
26 Krokoměr
Po spuštění této aplikace, a následně kliknutím na "Start" spustíte počítadlo vámi ujetých
kroků, vzdálenosti a spálených kalorií. Taktéž si múžete naměřené hodnoty sledovat v
aplikaci FunRun. Musíte mít spárován telefon.
27 Stopky
Spuštěním této aplikace využíváte hodinky jako stopky.
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.

Prohlášení o shodě

Trust System tímto prohlašuje, že toto zařízení Carneo U8 splňuje základní požadavky a
dalším důležitým ustanovením směrnice 1999/5 / ES. Celý text tohoto prohlášení pro Vaše
Carneo si podívejte na internetové stránce www.trustsystem.sk

Tento výrobek se v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních (WEEE - 2002/96 / ES) nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad.
Likvidovat se musí jeho vrácením do místa prodeje nebo předáním do místních sběrných
surovin.
Informace týkající se interní baterie.

Vo vašom zariadení Carneo sa nachádza interná lítiovo- iónová batéria. Pri nesprávnej
manipulácii môže táto batéria prasknúť alebo vybuchnúť, čím dôjde k úniku nebezpečných
chemikálií. Aby sa znížilo nebezpečenstvo požiaru alebo popálenia, batériu nerozoberajte,
nemačkajte, neprepichujte a neodhadzujte do ohňa alebo vody. Batériu recyklujte alebo
zlikvidujte bezpečným spôsobom v súlade so zákonom. Túto batériu používajte len v určenom
zariadení.

Nedodržení těchto výstrah a upozornění může mít za následek smrt, vážné zranění nebo škodu
na majetku. Společnost Trust system s.r.o odmítá jakoukoliv odpovědnost za instalaci nebo
používání vašeho Carneo, které je v rozporu s uvedenými výstrahami.
Záruka a podpora.
Trust System s.r.o. poskytuje omezenou záruku na hardware Carneo hodinek distribuován
touto společností. Tato záruka je platná 2 roky od data zakoupení. Baterie má obdmedzenú
záruku v délce 6 měsíců. Váš doklad o koupi je dokladem o dni koupě. Tato záruka se vztahuje
pouze na Vás, původního kupujícího.
Během záruční doby společnost Trust system s.r.o bez dodatečných poplatků opraví nebo
vymění vadné díly za nové díly, nebo podle rozhodnutí Trust system, za opravené použité díly,
které jsou výkonem rovnocenné nebo lepší než nové díly.
Tato omezená záruka se nevztahuje na výrobky, které byly poškozeny nebo selhaly následkem
mechanického poškození nebo použitím, které bylo v rozporu s ustanoveními uvedenými v
návodu k použití.
Společnost Trust system s.r.o není zodpovědná za žádné škody způsobené výrobkem, nebo
tím, že výrobek selže, včetně ztráty zisku, náhodných škod nebo následných škod.
Firma TRUST System s.r.o. si vyhrazuje právo změn v tomto návodu, kterého aktuální
verzi naleznete na stránkách www.trustsystem.sk

