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Uživatelský manuál
Inteligentní hodinky
CARNEO U10
SK

Děkujeme za zakoupení našich inteligentních hodinek Carneo. Pokud chcete,
aby Vaše hodinky fungovaly z Vašimi představami a aby byla jejich životnost
co nejdelší, přečtěte si tento návod..
· Prosím, neroz oberajte hodinky sami.
· Prosím, ne vystavujte baterii vysokým teplotám a nevhazujte ji do ohně, aby
nedošlo k explozi.
· Prosím, nedotýkejte se obrazovky s ostrými předměty.
· Prosím, mějte nebezpečné chemikálie, detergenty daleko od hodinek.
· Nevystavuje jte hodinky přímo na slunci, nebo zadýmeným a prašných ým
místům.
· Prosím, používejte hodinky v suchém pro středí. Nepoužívejte je v místech s
vysokou vlhkostí, například v koupelně. Tento výrobek není vodotěsný,
chraňte ho před deštěm a vodou.
Upozornení: požadavky na napájecí adaptér: výstupní proud musí být 5V
1A, s použitím napájecího adaptéru s jinými specifikacemi může te
poškodit hodinky
U operačního systému IOS jsou funkce omezeny, čili nefungují
například SMS oznámení, automatické synchonizovanie času,
samospoušť v spojení fotoaparátem v smartphonu a pod.
1. Úvod - vzhled

1. Speaker - Reproduktor
2. Touch screen - Dotykový displej (TP)
3. LCD display area - Plocha LCD displeje
4. Home button - Home tlačidlo
5. Camera - Kamera
6. USB port
7. MIC - Mikrofón
2. Vyjmutí baterií a montáž, Flash karta a SIM karta
Hlavní postup:
1. Otevřete kryt akumulátoru
2. Vyjměte baterii
3. Vložte TF Kartu / micro SD /
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4. Vložte SIM kartu
5. Vložte baterii a kryt baterie
Funkce
1. Funkce - Úvod
Tyto hodinky s telefonem podporují GSM čtyřpásmovou komunikaci.
Bluetooth spojení: podporuje Bluetooth vytáčení, synchronizuje telefónní
kontakty, záznamy hovorů, atd
1.1 Upozornění: Komunikační program pro systém Android si nainstalujete
plně automaticky oscanovaním QR kódu, který se nachází v menu hodinek.
"Vejděte do menu hodinek, zvolte volbu nastaveném a následně ikonku,
označenou APK. Zvolte možnost Google PLAY. Zobrazí se Vám QR kód, který
oscanujete aplikací na scanování QR kódů ve smartphonu. Aplikaci na
scanování QR kódů si můžete zdarma stáhnout z obchodu PLAY, např. "QR
Code Reader"
Hodinky mají sportovní krokoměr, sledování spánku a další funkce.
2. Provoz
2.1 Home Tlačítko
Dlouhé stisknutí: Zapnout nebo Vypnout; Krátké stisknutí: Návrat Zpět.
Když jsou hodinky zapnuté, krátký stisk tlačítka domů aktivuje pohotovostní
režim a opětovným krátkým stisknutím uzamkne obrazovku.
Menu hodinek aktivujete stiskem tlačítka HOME a na dotykové obrazovce,
posuňte prst doleva nebo vpravo pro vstup do hlavního menu.
2.2 Displej a provoz hlavního menu
1. Zobrazení času, datum, týdne;
2. Prostřední ikona na obrazovce je: Deník hovorů, Kontakty;
3. Ikony na titulní obrazovce jsou: Menu, Nástroje; Prezentace na dotykové
obrazovce na zadání podmenu (menu funkcí).
3. Nastavení
1. Nastavení: můžete nastavit datum a čas, časový spínač stroje, jazyk,
vstupní metody, pohotovostní vzhled obrazovky, režim letadlo, jas, atd .;
2. Nastavení oznámení
3. Nastavení volání
4. Nastavení síte
5. Externé zapojení
6. Nastavení zabezpečení
7. Obnovit tovární nastavení. Výchozí heslo je 1122.
3.2 Nastavení Bluetooth
1. Po otevření Bluetooth začne prohledávání.
2. Použijte svůj mobil k hledání hodinek cez Bluetooth.
3. Při vyhledání hodinek, zvolte "Yes" připojit.
Aplikace Push služba
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1. Stáhněte soubor APK na smart telefon a nainstalujte APK.
Jak stáhnout aplikaci:
Použijte svůj chytrý telefon na oskenování QR. Přesné informace jak
postupovat jsou popsány v bodě 1.1.
2. Po dokončení instalace se objeví ikona APK na ploše telefonu, viz
obrázek.

3. Ujistěte se, že je Bluetooth spojení mezi telefonem a hodinkami.
4. Klepněte na ikonu APK pak uvidíte rozhraní nastavení a oznámení
bluetooth.

5. Aktivace "oznámení bluetooth"

6. Můžete si zvolit oznámení, které chcete aby byly aktivní.
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Upozornění!
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 s.r.o. 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.

Ve vašem zařízení Carneo se nachází interní lithium iontová baterie. Při
nesprávné manipulaci může tato baterie prasknout nebo vybuchnout,
čímž dojde k úniku nebezpečných chemikálií. Aby se snížilo nebezpečí
požáru nebo popálení, baterii nerozebírejte, nemačkejte,
nepropichujte a nevhazujte do ohně nebo vody. Baterii recyklujte nebo
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zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu se zákonem. Tuto baterii
používejte jen v určeném zařízení.

Nedodržení těchto výstrah a upozornění může mít za následek smrt, vážné
zranění nebo škodu na majetku. Společnost Trust system sro odmítá jakoukoli
odpovědnost za instalaci nebo používání vašeho Carneo, které je v rozporu s
uvedenými výstrahami.
Záruka a podpora.
Trust System sro 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 sro 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 sro 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, kdo rého aktuální verzi naleznete na stránkách
www.trustsystem.sk
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