Inteligentní hodinky

uživatelský návod

Před použitím si přečtěte návod
1. Upozornění
Hodinky by měly nabíjet alespoň 2 hodiny před použitím.
Slot na sim kartu a paměťovou kartu se nachazeji pod baterii pod zadním
krytem. Bezpečnostní kód je 1122. Doporučujeme změňte původní bezpečnostní
kód.
2. Popis
2.1 Ovládací prvky

Spouštěcí tlačítko: On / Off; buzení / vypnutí obrazovky; Zpět do menu
USB port: Sloužík nabíjení / syncronizaciu dat.
dotykový displej
2.2 Základny přehled.
Pro pohyb v menu su sloužit gesta posunutí doleva a doprava.
Vstup do panelu upozorněni je potažena shora dolů.
Pokud bude dotyk krátký, nebude funkční.
2.3 Hodiny

Způsob nastavení:
1: Když je telefon v módě hodinek, stiskněte hlavní tlačítko, pak stiskněte prostřední

obrazovku a nastavte styl obrazovky, který Vám vyhovuje.
2: Zapněte telefon, vejděte do hlavního menu: nastavení-nastavení telefonu-standby menu
displejodemknutí, vyberte styl zobrazení, který Vám vyhovuje.
2.4 Nastavení témata

Klasická
Metoda nastavení:
Hlavní menu: Nastavení témata, vyberte téma dle Vašich preferencí.
2. Quick Mark
3.1 Stáhněte Sync software
Naskenujte QR kód

，stáhněte aplikaci, která je kompatibilní s Vaším android telefonem.

Tuto aplikaci
použijte pouze na synchronizaci mezi hodinkami a telefonem, nebude využívat Vaše GPRS
data z telefonu.
Když jste stáhli příslušný software, prosím prověřte verzi a použijte nejnovější verzi, aby byly
využity všechny
nejnovější funkce. Prosím updajtujte si software.
3.2 Nainstalujte a použijte sync software
Instalace android aplikace
Prosím nainstalujte android aplikaci ve Vašem smartphonu. Můžete ji uchovat v rámci Vaší
telefonní paměti
nebo nainstalovat přes Sync asistent.
Použití android aplikace (již instalované)
(Telefon) Nastavení - Přístupnost-Vstupte do upozornění Bluetooth (služba), povolte tuto služ
bu. (Prosím
zvolte "jistě" pokud se Vám zobrazí varování.) Aplikace běží na pozadí automaticky a sync
funkce bude
zapnuta následovně:

Klikněte na Bluetooth upozorněn a zvolte službu upozornění, zvolte osobní nebo systémové
aplikace v rámci aplikace
upozornění.
Telefonní služba zahrnuje SMS, příchozí hovory a hladem hodinky.
Poznámka:
Prosím nevypínejte službu upozorněni Bluetooth když odstraňujete software na pozadí nebo
zavíráte aplikační
software na pozadí. Pokud byste software vypnuli, tak to ovlivní funkčnost mezi telefonem a
hodinkami.
3.3 Bluetooth spojení a Sync funkce 3.3.1 Z telefonu do hodinek
Nastavení telefonu-zapněte Bluetooth -hľadajte zařízení, prosím klikněte spárovat zařízení,
když Vám vyhledá V8 a
také zvolte "ano" ve vašem mobilním telefonu. Spárování je dokončeno.
Prosím vyberte "určitě" pokud se objeví požadavek adresáře, pak zvolte "neupozorňovat dál".
Poznámka: Sync software lze otevřít v rámci již nainstalované sync aplikace a přístupnost,
mobil ukáže Bluetooth
připojení zrealizované v rámci 2-5min, hodinky Vás budou informovat o čase připojení s
telefonem, pak se
synchronizace zapne. Pokud jsou hodinky synchronizovány s telefonem, zobrazí se Vám Pří
chozí zpráva.
3.3.2 Z hodinek do telefonu
Volání přes hodinky-hledej nové zařízení-nalezené hodinky (např S9500) - připojte. Ná
sledující procesy jsou stejné s
3.3.1.
3.4 Základní funkce
3.4.1 Zprávy
Synchronizujte telefon pro zobrazování správu na hodinkách
3.4.2 Bluetooth
Nastavujete Bluetooth status, zapnutí / vypnutí
3.4.3 Historia hovorů
Můžete si prohlédnout historii volání poté co se spojíte přes Bluetooth.
Zobrazují se všechny záznamy včetně zmeškaných hovorů, volaných čísel, a přijatých hovor
ů, můžete zjistit datum a
čas a telefonní číslo zmeškaného hovoru.
3.4.4 BT volání

Umožnuje telefonovat přes spárované zařízení s hodinkami
3.4.5 Dálkové upozornění
Pokud je sms, příchozí zpráva QQ a jiných aplikací na spojeném telefonu, hodinky Vás
upozorní na přečtení.
3.4.6 Vzdálená kamera.
Můžete ho použít jako dálková spoušť na ovládání kamery na telefone. 3.4.7 Anti lost
Vyhledavani telefonu. 3.4.8 Nastavení
Poznámka: nastavuje hodinkový displej a téma v telefonních nastaveních. Bezpečnostní kód
je 1122. 3.4.9 Krokoměr
můžete si nastavit denny limit, monitorovat spotřeby kalorií na základě shromážděných údaj
ů, jako jsou počet kroků,
vzdálenost, rychlost, čas, atd, na kontroval cvičení.
Pokud se chcete vrátit do hlavního menu, ale mít spuštěný krokoměr během denní aktivity,
prosím stiskněte hlavní
tlačítko.
3.4.10 Monitor spánku
Zobrazuje kvalitu Vašeho spánku na základě sledování pohybů během spánku. 3.4.11
Upozornění
Můžete si naplánovat čas na upozornění. 3.4.12 Quick mark.
Po naskenování QM si můžete stáhnout sync software.
3.4.13 Inteligentní vyhledávání
Najděte informace o hodinkách
3.4.14 Alarm
3.4.15 Kalendář
3.4.16 Kalkulačka
3.4.17 Profily
3.4.18 Správce souborů
3.4.19 Audio přehrávač
Může přehrávat hudbu z lokálního uložiště nebo smartphonu po spojení přes Bluetooth
3.4.20 Nastavení témata
3.4.21 Kamera
3.4.22 Video rekordér
3.4.23 Prohlížeč obrázků
3.4.24 Video přehrávač
3.4.25 Zvukový nahrávač
3.4.26 telefon QQ
QQ vyžaduje telefon se sim kartou, se kterým můžete surfovat na internetu
3.4.27 Prohlížeč
Prohlížeč vyžaduje SIM kartu v telefonu s datovou konektivitou, aby bylo možné surfovat na
internetu.
3.4.28 SIM Toolkit
4. Důležité informace.
4.1 Před použitím nabijte, nabíjení vyžaduje cca 2hodiny
4.2 Používejte příslušenství kabel a nabíječku, nebo Vaše androidové priíslušenstvo.

4.3 Bluetooth se odpojí pokud se překročí vzdálenost, po zapnutí anti lost funkce, funkce
inteligentního prístup
nemůže být použita pokud se znovu nespojíte přes Bluetooth.
4.4 Prosím znovu se spojte s Bluetooth pokud se Vám odpojí. Prosím potvrďte synchronizaci
adresáře, jinak nebudete
mít k dispozici historii hovorů.
4.5 Během přehrávání hudby se některé názvy skladeb nemusí zobrazovat ..
5. Řešení problémů.
Prosím řiďte se podle informací níže pro případné problémy s hodinkami.
5.1 Hodinky se nedají zapnout
Čas zmáčknutí tlačítka je příliš krátký, prosím držte jej více než 3 sekundy.
Slabá baterie, prosím nabijte hodinky.
5.2 Vypne se automaticky
Slabá baterie, prosím nabijte hodinky
5.3 Čas používání hodinek je příliš krátký
Baterie není plně nabitá, prosím ujistěte se, že bude dobita do plna. Plné nabití vyžaduje
min 2 hodiny.
Během použití SIM karty, při slabém signálu je výdrž baterie kratší.
5.4 Nedokáže nabíjet
Kapacita akumulátoru se postupně zmenšuje.
Prosím vyměňte nabíječku pokud je nefunkční.
Prosím zkontrolujte USB port připojení.
5.5 Nezobrazuje se ID volajícího
Zapomněli jste použít upload adresáře při spojení s bluetooth.
Zapomněli jste synchronizovat adresář, při znovu spojení prosím synchronizujte adresar.
5.6 nekvalitním hlasový signál
Hodinky a telefon jsou daleko od sebe, prosíme dejte je blíž k sobě.
Špatný signál GSM, zvolte místo s lepším pokrytím.

Prohlášení o shodě

Trust System tímto prohlašuje, že toto zařízení Carneo BW08 splňuje základní požadavky a
další
důležitý ustanovení směrnice 1999/5 / ES. Celý text tohoto prohlášení pro Vaše Carneo se
podívejte na internetové stránce www.trustsystem.sk

Tento výrobek se v souladu se sm ě rnic í Evropsk é unie o odpadn í ch 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.

nformace 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 zlikvidujte bezpečným způsobem v
souladu
se zákonem. Tuto baterii používejte pouze v určeném zařízení.

Nedodržení těchto výstrah a upozornění může mít za následek smrt, vážné zranění nebo š
kodu na
majetku. Společnost Trust system sro odmítá jakoukoliv odpovědnost za instalaci nebo použí
vání
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 zá
ruku 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, kter
é jsou
výkonem rovnocenné nebo lepší než nové díly.
Tato omezená záruka se nevztahuje na výrobky, které byly poškozeny nebo selhaly ná
sledkem
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.

