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Užívateľský manuál
Inteligentné hodinky
CARNEO U10
SK

Ďakujeme za zakúpenie našich inteligentných hodiniek CARNEO. Ak chcete
aby Vaše hodinky fungovali z Vašimi predstavami a aby bola ich
životnosť čo najdlhšia, prečítajte si tento návod..
· Prosím, nerozoberajte hodinky sami.
· Prosím, nevystavujte batériu vysokým teplotám a nehádžte ju do ohňa, aby
nedošlo k explózii.
· Prosím, nedotýkajte sa obrazovky s ostrými predmetami.
· Prosím, majte nebezpečné chemikálie, detergenty ďaleko od hodiniek.
· Nevystavujte hodinky priamo na slnku, alebo zadymeným a prašným
miestam.
· Prosím, používajte hodinky v suchom prostredí. Nepoužívajte ich v miestach
z vysokou vlhkosťou, napríklad v kúpeľni. Tento výrobok nie je vodotesný,
chráňte ho pred dažďom a vodou.
Upozornenie: Požiadavky na napájací adaptér: výstupný prúd musí
byť 5V 1A, s použitím napájacieho adaptéra s inými
špecifikáciami môžete poškodiť hodinky
U operačného systému IOS sú funkcie obmedzené, čiže nefungujú
napríklad SMS notifikácie, automatické synchonizovanie času,
samospúšť v spojení fotoapáratu v smartfóne a pod.
1. Úvod - vzhľad

1. Speaker - Reproduktor
2. Touch screen - Dotykový displej (TP)
3. LCD display area - Plocha LCD displeja
4. Home button - Home tlačidlo
5. Camera - Kamera
6. USB port
7. MIC - Mikrofón
2. Vybratie batérií a montáž, Flash karta a SIM karta
Hlavný postup:
1. Otvorte kryt akumulátora
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2. Vyberte batériu
3. Vložte TF Kartu /micro SD/
4. Vložte SIM kartu
5. Vložte batériu a kryt batérie
Funkcie
1. Funkcia - Úvod
Tieto hodinky s telefónom podporujú GSM štvorpásmovú komunikáciu.
Bluetooth spojenie: podporuje Bluetooth vytáčanie, synchronizuje telefónne
kontakty, záznamy hovorov, atď
1.1 Upozornenie Komunikačný program pre systém Android si
nainštalujete plne automaticky oscanovaním QR kódu, ktorý sa nachádza
v menu hodiniek. „ Vojdite do menu hodiniek, zvoľte voľbu nadstavenia a
následne ikonku, označenú APK. Zvoľte možnosť Google PLAY. Zobrazí
sa Vám QR kód, ktorý oscanujete aplikáciou na scanovanie QR kódov vo
smartfóne. Aplikáciu na scanovanie QR kódov si môžete zdarma stiahnuť
z obchodu PLAY , napr. „QR Code Reader“
Hodinky majú športový krokomer, sledovanie spánku a ďalšie funkcie.
2. Prevádzka
2.1 Home Tlačidlo
Dlhé stlačenie: Zapnúť alebo Vypnúť; Krátke stlačenie: Návrat Späť.
Keď sú hodinky zapnuté, krátke stlačenie tlačidla domov aktivuje
pohotovostný režim a opätovným krátkym stlačením uzamkne
obrazovku.
Menu hodiniek aktivujete stlačením tlačidla HOME a na dotykovej obrazovke
posuňte prstom vľavo alebo vpravo pre vstup do hlavného menu.
2.2 Displej a Prevádzka hlavného menu
1. Zobrazenie času, dátum, týždňa;
2. Prostredná ikona na obrazovke je: Denník hovorov, Kontakty;
3. Ikony na titulnej obrazovke sú: Menu, Nástroje; Prezentácia na dotykovej
obrazovke na zadanie podmenu (menu funkcií).
3. Nastavenie
1. Nastavenie: môžete nastaviť dátum a čas, časový spínač stroja, jazyk,
vstupné metódy, pohotovostný vzhľad obrazovky, režim lietadlo, jas, atď.;
2. Nastavenie oznámení
3. Nastavenie volania
4. Nastavenia siete
5. Externé zapojenie
6. Nastavenie zabezpečenia
7. Obnoviť továrenské nastavenia. Predvolené heslo je 1122.
3.2 Nastavenie Bluetooth
2

1. Po otvorení Bluetooth začne prehľadávanie.
2. Použite svoj mobil k hľadaniu hodiniek cez Bluetooth.
3. Pri vyhľadaní hodiniek, zvoľte "Yes" pripojiť.
Aplikácia Push služba
1.Stiahnite súbor APK na smart telefón a nainštalijte APK.
Ako stiahnuť aplikáciu:
Použite svoj smart telefón na oskenovanie QR. Presné informácie ako
postupovať sú popísané v bode 1.1.
2. Po dokončení inštalácie sa objaví ikona APK na pracovnej ploche telefónu,
viď obrázok.

3. Uistite sa, že je Bluetooth spojenie medzi telefónom a hodinkami.
4. Kliknite na ikonu APK potom uvidíte rozhranie nastavenia a oznámenia
bluetooth.

5. Aktivácia "oznámenie bluetooth"
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6. Môžete si zvoliť notifikácie, ktoré chcete aby boli aktívne.

Upozornenia !
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.
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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, ktorého aktuálnu verziu nájdete na stránkach
www.trustsystem.sk
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