Užívateľská príručka
SK
CARNEO Handy

Používateľská príručka
Blahoželáme vám k zakúpeniu inteligentných hodiniek CARNEO Handy. Prosím prečítajte si
starostlivo tento návod.
Hodinky sú navrhnuté pre použitie so smartfónmi so systémom Android. Systém iOS
podporuje komunikáciu s hodinkami iba čiastočne, tzn. hodinky nedisponujú
synchronizačným softwarom s iOS. Hodinky Vám zobrazujú iba notifikácie hovorov, prijatých
SMS, prípadne môžete vzdialene telefonovať ako cez handsfree.
1

Čo je súčasťou balenia

Nasledujúce komponenty sú súčasťou vášho zakúpeného výrobku:
Inteligentné hodinky
USB kábel
Návod na použitie
2

Vzhľad a tlačidlá

Speaker – reproduktor
USB port – USB port
Microphone – Mikrofón
Confirm/answer – prijať/zrušiť hovor
Power/home – zap/vyp/domov
Back/Hang up – späť
Next/Last page – ďalšia/posledná strana

3 Nabíjanie batérie
Inteligentné hodinky sú vybavené vstavanou nabíjateľnou lítiovou batériou. Pred použitím

batériu plne nabite.
Proces nabíjania:
l

Pripojte jeden koniec USB kábla k PC alebo k nabíjačke, a potom pripojte druhý

koniec USB kábla k hodinkám.
l

Užívatelia môžu aj naďalej používať smart hodinky, zatiaľ čo sa nabíjajú.

Varovanie: Požiadavky na napájací adaptér: výstupný prúd musí byť v 0.15-0.5A
pomocou napájacieho adaptéra s inými špecifikáciami môžete poškodiť hodinky.
4 Zapnutie / Vypnutie hodín
1.

Zapnutie: Akonáhle je batéria plne nabitá, stlačte a podržte vypínač po dobu asi 3

sekundy pre zapnutie hodiniek.
2.

Vypnúť:Ak sú hodinky zapnuté, stlačte a podržte vypínač po dobu cca 3 sekundy čím

vypnete hodinky.
3.
Režim spánku: hodinky sa automaticky prepnú do režimu spánku keď ich ponecháte
nejakú dobu v nečinnosti. Ak chcete prebudiť hodinky z režimu spánku, len krátko stlačte
tlačidlo POWER, aby sa prebudili.
Poznámka:
l

Keď je kapacita batérie veľmi nízka, hodinky automaticky vypnú.

5 Operácie dotykom / prstom
Kliknutie: Kliknutím na ikonu aplikácie na obrazovke ju spustíte.
Presunutie alebo posunutie: posunutím prsta po obrazovke, prechádzate v menu na ďalšiu
obrazovku alebo v submenu scrolujete v pouke.
6 Prispôsobte si svoje hodinky.
l

Jazyk

Prejdite na "Nastavenia" a následne "Language", vyberte jazyk.
l

Nastavenie času a dátumu

Prejdite na "Nastavenia" potom kliknite na "Čas a dátum" vstúpte a nastavte požadovaný čas.
l

Nastavenie displeja

Prejdite na "Nastavenia" a následne "Display" ,” Enter standby -

úsporný režim ” , kde si

môžete nastaviť čas doby uspania pri nečinosti a jas podsvietenia LCD displeja.
l

Zmena zvonenia

Prejdite na "Profily" , ďalej kliknite ľavým tlačidlom na “Normály”a vyberte prispôsobiť, potom
vyberte požadovaný typ upozornenia, typ vyzváňania a vyzváňací tón.
7 Aplikácie v hodinkách
Po spustení a vstúpení do menu hodín sú k dispozícii tieto aplikácie.
1. Prvá strana: Nastavenie, Proti strate, Úsporný režim, Profily
2. Druhá strana: Budík, Kalendár, Krokomer, Stopky
3. Tretia strana: Bluetooth, Telefónny zoznam, Dialer, Správy
4. Štvrtá strana: Záznamy hovorov, Notifikácie, BT hudba, BT Fotoaparát
5. Piata strana: Kalkulačka, Monitor spánku, Sedavá práca, Pitný režim
8 Bluetooth
1 Zapnutie: zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
2 Viditeľnosť: Zapnutie alebo vypnutie viditeľnosti Bluetooth.

3 Moje zariadenia: hľadanie nového zariadenie Bluetooth, prípadne manuálne zaslanie
žiadosti o párovanie s obľúbeným zariadením / telefónom.
4 Moje meno: názov hodiniek pri párovaní.
Ako spárovať smart hodinky so smartfónom?
A Spustite aplikáciu Bluetooth na smart hodinkách a kliknite na "moje zariadenie", potom
spustite "Hľadať nové zariadenie" nájdite smartfón, ktorý má byť spárovaný.
B Zoznam BT zariadení sa zobrazí aj v menu Bluetooth na smartfóne, ktorý sa chystáte
spárovať.
A. Žiadosť o spárovanie bude odoslaný do smartphonu a potvrďte žiadosť o spárovanie
na telefóne.
9 Telefónny zoznam
Po pripojení smart hodiniek so smartfónom pomocou Bluetooth, sa budú smart hodinky
automaticky synchronizovať kontakty so smartfónom. (Synchronizácia max 500 kontaktov).
10 Dialer
Umožňuje uskutočniť telefonický hovor, keď sú smart hodinky spojené so smartfónom. počas
hovoru môžete upraviť hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti . Kliknutím na červené tlačidlo
ukončíte hovoru.
11 Správy
Poznámka: Táto funkcia vyžaduje, aby ste mali nainštalovanú aplikáciu "FunRunAPK"
na svoje spárovaný smartfóne. Dole je návod, ako stiahnuť aplikáciu "FunRun APK,",
ktorá pracuje iba s Android zariadeniami!
Naskenujte QR Kód viď. obrázok, stiahnite aplikáciu a nainštalujte ju do vašeho
smartfónu.

Po inštalácii aplikácii na vašom smartfóne, prejdite na "Nastavenia" → "Prístupnosť",
prosím kliknite na "FunRun", a ujistite sa, že je zapnutá.
Po vykonaní vyššie uvedených krokov môžete spustiť v hodinkách aplikáciu Správy, kliknutím
na "doručené" zobrazíte všetky prijaté správy v telefóne. Kliknutím na "odoslané správy"
zobrazíte všetky správy, ktoré boli odoslané. Kliknutím na konkrétne správy zobrazíte ich
obsah.

Protokol hovorov
Tu môžete skontrolovať zmeškané hovory \ volané čísla \ prijaté hovory. Pri všetkých
záznamoch hovorov máte možnosť kliknutím na číslo s ním uskutočniť hovor.

13 BT Notifikácie
Táto funkcia opäť vyžaduje nainštalovanú aplikáciu "FunRun APK" na spárovanom telefóne.
Pre bližšie informácie o tom, ako získať a inštalovať aplikáciu a ako vykonať nastavenie na
svojom smartfóne si prosím prečítajte návod pod bodom 11 v tomto návode.
Po inštalácii “FunRun APK” a správne nastavenom a spárovanom telefóne, spustením
aplikácie “Notifikácie” sa zobrazia všetky prijaté notifikačné správy prijaté na smartfóne.
14 BT Hudba
Po spárovaní so Smartfónom, sa synchronizuje hudobný prehrávač vo smartfóne a
prostredníctvom hodín ho môžete ovládať.
15 BT Fotografovanie
Táto funkcia tiež vyžaduje môžete nainštalovať aplikáciu "FunRun APK" na vašom
spárovanom telefóne, pre bližšie informácie o tom, ako získať a inštalovať aplikáciu a ako
vykonať nastavenie na vašom smartfóne, prečítajte si prosím pokyny v bode 11 v tomto
návode.
Po inštalácii aplikácie FunRun a správnom nastavení spárovaného telefónu, môžete spustiť
aplikáciu BT Fotografovanie na smart hodinkách, vďaka čomu môžete požívat hodinky ako
diaľkovú samospúšť.
16 Proti strate
1. Vyhľadávanie telefónu: Táto funkcia taktiež vyžaduje nainštalovanú aplikáciu
"FunRun.apk"
Po inštalácii aplikácie a správneho nastavenia spárovaného telefónu pri zapnutí tejto funkcie
bude smartfón zvoniť.
2. Upozornanie na prekročenú vzdialenosť: Po pripojení hodín k smartfónu pomocou
Bluetooth, zapnite túto funkciu. Na smart hodinkách sa spustí alarm ak sa vzdialia od
smartfónu na určitú vzdialenosť.
17 Nastavenie
1. QR kód pre inštaláciu aplikácie do telefónu
2. Hodiny a dátum: nastavenie typu hodín, času a dátumu.
3. Displej: nastavenie pohotovostnej doby a jasu podsvietenia LCD displeja.
4. Jazyk: nastavenie jazyka.
5. Nastavenie hodiniek: Nastavenie zabezpečenia telefónu. Nastavenie zámku telefónu a
hesla, nastavenie LCD a pohybových senzorov.
6. Obnovenie nastavení: Táto funkcia obnoví predvolené nastavenie od výrobcu.
18 Profily
Nastavenie oznámení, typu zvonenia a hlasitosti zvonenia.
19 Alarm
Spustením tejto aplikácie použijete hodinky ako budík.
20 Kalendár
UKalendár zobrazuje aktuálny dátum a mesiac. Môžete si taktiež prezerať ďalšie mesiace.

21 Kalkulačka
Spustením tejto aplikácie používate hodinky ako kalkulačku.
22 Monitor spánku
Spustením tejto aplikácie hodinky sledujú kvalitu vašeho spánku, keď spíte. Namerané
hodnoty si môžete prezerať aj v aplikáci FunRun. Je potrebné mať spárovaný telefón.
23 Pripomenutie pri sedavej práci
Zapnite funkciu “Sedavá práca”. Po nadstavení požadovaného času vás budú hodinky
upozornovať na potrebu dať si prestávku, vo vami zvolených intervaloch
24 Pitný režim
Zapnite funkciu “Pitný režim”, kde si nastavíte požadovaný čas, kedy vás hodinky budú
upozorňovať na potrebu napiť sa vo vami zvolených intervaloch.
25 Úspora energie
Zapnutím tejto funkcie budú hodinky pri svojej práci v čo najväčšej miere prihliadať na to, aby
spotrebovali čo najmenej elektrickej energie
2 6 Krokomer
Po spustení tejto aplikácie, a následne kliknutím na "Štart" spustíte počítadlo vami prejdených
krokov , vzdialenosti a spálených kalórií. Zaznamenané údaje si môžete prezerať v aplikácii
FunRun. Je potrebné mať telefón spárovaný.
27 Stopky
Spustením tejto aplikácie využívate hodinky ako stopky.
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.

Prehlásenie o zhode

Trust System týmto prehlasuje, že toto zariadenie Carneo U8 vyhovuje základným
požiadavkám a ďalším dôležitým ustanoveniam smernice č.1999/5/ES. Celý text tohto
prehlásenia pre Vaše Carneo si pozrite na internetovej stránke www.trustsystem.sk

Tento výrobok

sa v súlade so smernicou Európskej únie o odpadových elektrických a

elektronických zariadeniach (WEEE – 2002/96/ES) nesmie likvidovať ako bežný domový odpad.
Likvidovať sa musí jeho vrátením do miesta predaja alebo odovzdaním do miestnych zberných
surovín.
Informácie týkajúce sa internej batérie.

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.

Nedodržiavanie týchto výstrah a upozornení môže mať za následok smrť, vážne zranenie alebo
škodu na majetku. Spoločnosť Trust system s.r.o odmieta akúkoľvek zodpovednosť za
inštaláciu alebo používanie Vášho Carneo , ktoré je v rozpore s uvedenými výstrahami.
Záruka a podpora .
Trust System s.r.o. poskytuje obmedzenú záruku na hardvér Carneo hodiniek distribuovaný
touto spoločnosťou. Táto záruka je platná 2 roky od dátumu zakúpenia. Batéria má
obdmedzenú záruku v dĺžke 6 mesiacov. Váš doklad o kúpe je dokladom o dni kúpy. Táto
záruka sa vzťahuje len na Vás, pôvodného kupujúceho.
Počas záručnej doby spoločnosť Trust system s.r.o bez dodatočných poplatkov opraví alebo
vymení chybné diely za nové diely, alebo podľa rozhodnutia Trust system, za opravené použité
diely, ktoré sú výkonom rovnocenné alebo lepšie ako nové diely.
Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli poškodené alebo zlyhali
následkom mechanického poškodenia alebo použitím, ktoré bolo v rozpore s ustanoveniami
uvedenými v návode na použitie.
Spoločnosť Trust system s.r.o nie je zodpovedná za žiadne škody spôsobené výrobkom, alebo
tým, že výrobok zlyhá, vrátane straty zisku, náhodných škôd alebo následných škôd.
Firma TRUST System s.r.o. si vyhradzuje právo zmien v tomto návode, kterého aktuálnu
verziu nájdete na stránkach www.trustsystem.sk

