Uživatelský
manuál Carneo
GuardKid + 4G

Stručný průvodce pro dětské hodinky.
Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze, abyste hodin ky mohli
rychle nainstalovat a používat.

I • Příprava před použitím
Zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní.
Vyberte síťovou SIM kartu 4G, podrobnosti si ověřte u prodejce.
SIM karta musí mít aktivovány data / internet a funkci ID volajícího
"CLIP". SIM kartu nejdříve vložte do jakéhokoliv telefonu, deaktivujte na SIM
kartě PIN kód a přesvědčete se,. že SIM karta disponuje internetem tak, že na
telefonu vypnete WIFI a v internetovém prohlížeči zkuste jít na stránku
www.carneo.cz. Pokud se stránka zobrazí, data jsou na SIM kartě aktivovány.
(Před instalací karty SIM vypněte hodinky.)
Na registráciu hodín sa používa čiarový kód na spodnej strane hodín.

II. Funkce produktu
• lokalizace - G PS + WIFI +
• GPRS určování polohy v
reálném čase, sledování,
monitorování.
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Ill. Úvod

• Fotoaparát
• Galerie
• Adresář
• Harmonogram studijních
programů
• Spojte se s přáteli
• Intercom - chat

• Krokoměr
• Počasí
• Budík
• GEO plot
• Nouzový alarm
SOS
• Info o slabé baterii
• Dálkové vypnu· e
• Videohovor

ZAP / VYP

IV. Zobrazení části obrazovky
Základní menu:

4.1 Obrazovka uzamčení: Horní řádek zobrazuje stavový řádek, horní polovina
stránky zobrazuje čas, datum, týden a počasí a dolní polovina zobrazuje stav
nabíjení, zmeškané hovory, rodičovské odměny atd.
4.2, Stavový řádek: Zleva doprava: Informace (na obrázku nejsou zobrazeny),
ikona stavu funkce, signál GSM, stav baterie, čas (může být formát 12 hodin /
24 hodin). Rozbalovací stavová lišta může zobrazovat: čas, datum, stav baterie,
oznámení; Do rozhraní lze zadat nastavení jasu obrazovky hodinek.
4.3, Galerie: Kliknutím si můžete prohlédnout fotografie, které učinily hodinky.
Fotografie je možné sdílet, mazat a upravovat.
4.4, Kamera: Kliknutím můžete nasnímat fotografie nebo videa.
4.5, Nastavení: Bezdrátové sítě, jas obrazovky, nastavení hlasitosti (vyzváněcí
tón volajícího, zvukový systém, budík), úprava tapety zařízení, nastavení času
spánku obrazovky, nastavení hlasu zařízení, času a data, obnova výrobních
nastavení, o zařízení, vypnutí , restart (verze softwaru, stav karty SIM, IMEI
atd.).
4.6, Správce souborů: Můžete zobrazit stav úložiště telefonu. Doporučuje se
neodstraňovat žádné soubory.
4.7, Kontakty: Kliknutím můžete zobrazit 15 čísel nastavených aplikací a vytočit
výběrem čísla.
4.8, Rozvrh hodin: Kliknutím si můžete zobrazit rozvhr nastavený od pondělí do
pátku. Kliknutím na rozvrh se dostanete do přehledu rozvrhu a můžete jej
upravit v aplikaci.
4.9, Dotykem získáte přátel: Klepněte na rozhraní. Údery dvou hodinek o sebe
se hodinky navzájem spřátelí. Po navázání hodin se obrázek rozsvítí. Jedny
hodinky mohou mít až čtyř přátel. Můžete kliknout na hlavu svého přítele, abyste
s ním povídali a můžete svým přátelům posílali hlasové zprávy a fotografie.
Chcete-li všechny zprávy vymazat a odstranit, můžete je stisknout na dlouhou
dobu. Dlouhým stiskem "obrázku přátelského" ho odstraníte.
4.10, Weiliao: Můžete kliknout, abyste spustili aplikaci Weiliao na odesílání hlasu
a obrázků na mobilní telefony. Upozornění: Hodinky nemohou odesílat textové
zprávy na mobilní telefon, zatímco aplikace pro mobilní telefon může odesílat
textové zprávy do hodin.
4. 1 1 QR kód aplikace: Kliknutím zobrazíte dvourozměrný kód a můžete jej
naskenovat a stáhnout aplikaci.
4.12, Registrační kód: Kliknutím zobrazíte registrační kód zařízení.

4.13, Video hovor: V adresáři můžete stisknutím kontaktů uskutečnit
videohovory, což vyžaduje, aby karta SIM podporovala funkci videohovoru.

V. Specifikace provozu
Stažení aplikace a registrace účtu správce
1. stažení a instalace aplikace

Aplikaci APP-Setracker2 si můžete stáhnout pomocí chytrého
telefonu a naskenovat dvourozměrný kód, který se otevře v
prohlížečích.

2, Registrace nového užívatele

Po dokončení stahování mohou noví uživatelé kliknout na
ikonu registrace a zaregistrovat účty podle pokynů.
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L: Kliknutím na ikonu
vstoupíte do nastavení geoplotu.
M: minimální poloměr plotu je 200 metrů. Když uživatelé vstoupí nebo
opouštějí oplocení, spustí se alarm pro vstup a opouštění oplocení.
(Poznámka: Pouze v případě, že GPS mobilního telefonu má zapnuté
GPS, bude generován alarm
N: APP odešle hlas: Po ukončení záznamu začne APP zaznamenávat
frekvenci a posílá ji do hodinek, zatímco nejdelší doba je 15 sekund.
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Register

Note: If the device came wit h e QR code, please kindly
scan the :) code to register and do not use the ID
numlJer pro·,ided. o,1 e the device "iS ,egistered il s:
possible for a second ;;;uardian to load the APP. They may
leg in with y0ur ID and Password to track the device!
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Area. Hong Korg

3. Párování hodinek

Upozornění: Aplikaci si než můžete v yhľadať v google play nebo v
Appsrore.

Po úspěšné registraci účtu propojte hodinky s účtem. Pro prárovanie
hodin se používá registrační QR kód pro hodinky.
Upozornění: Registrační kód je 15-bitový dvourozměrný kód, ne
čárový kód IMEI.

-1Et}f�i=,,I �

4. Přidání zařízení v účtu hlavního administrátora k účtu pomocného
administrátora
Po registraci účtu administrátor spojí zařízení. Pokud je zařízení svázané,
je první registrátor hlavní správce. Pokud si chce spárovat hodinky další
uživatel, po přidání hodin administrátor obdrží oznámení žádosti o
povolení, které musím první registrátor "správce" potvrdit / povolit. Po
povolení může další uživatel zařízení spravovat.
Buďte opatrní: Na jeden mail se může zaregistrovat pouze jeden
účet, účet může vázat více než jedno hodinky, hodinky mohou být také
vázány na více účtů.
5. Úvod hlavní funkce aplikace
Po dokončení registrace zadejte správný přihlašovací mail a heslo do
přihlašovacího rozhraní.

A: V menu moje zařízení naleznete seznam vašich reg. hodin
B: Můžete zkontrolovat své osobní údaje, seznam zařízení, změnit
heslo aplikace APP a odhlásit se.
C: Můžete zkontrolovat polohu telefonu.
D: Režim mapy lze přepínat; existují tři druhy mapových modelů,
obecná mapa, satelitní cloudová fotografie a dopravní mapa.
E: Jednotlivé reg. hodiny je možné přepínat.
F: Můžete vstoupit do zdravotního menu a otevřít krokoměr.
G: Můžete zkontrolovat výstražné informace hodinek.
H: Budík lze nastavit podle vašich potřeb.
I: Počet srdcí lze nastavit, kliknutím na OK odešlete do hodin, na
obrazovce se zobrazí srdce a číslo.
J: Můžete sleovať historii pohybu, zapnutím automatického sledování.
K: Kliknutím na zelenou slzičku dole na mapě odešlete příkaz k
okamžité zjištění polohy.

1Fi.!'i7

,;\ 'f O I�a:,-._

Settings

f-
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C: Funkce odposlechu. Po vstupu do této funkce zadáte vaše telefonní číslo a
po potvrzení vám hodinky zavolají zpět s vypnutým reproduktorok, takže vás
v hodinkích nebude slyšet.
E: Do hodin lze nastavit centrálně číslo SMS, na které budou Choi upozornění
o slabé baterii a o stisknutí tlačítka SOS.
F: V aplikcáii můžete do kontaktů vložit až 15 čísel. Tato čísla se zobrazí v
kontaktech v hodinkách a dítě na ně může volat.
G: Možnost zapnutí a vypnutí lokalizace pomocí vykrývací operátora LBS v
případě, že se hodinky nacházejí v budově, Podzim. garáži a pod .. H: Je
možné nastavit jazyk a časové pásmo.

l!I

SOS Number

15

loc<ltion Ui::;dutc Sch::dulc

�

Sound Guilrdi<m

0

Do not distJrb
SMS Alerts

[I

Phone Book

U

Se1 local Base Sta�on

�

Language ard Time z,::ne

e
C)

C)

W.::itch Finder

Shuldown Lile tle1,1ice

Fxit

Můžete nastavit 3 SOS čísla. Pokud chce dítě zavolat na SOS čísla, v
pohotovostním režimu stiskněte na 3 sekundy tlačítko SOS hodinek,
abyste vytočili 3 čísla. Pokud nikdo neodpovídá, hodinky se pokoušejí
dovolat 2 krát.
B: Můžete nastavit auto. lokalizaci hodin podle svých potřeb.

7.1 Nouzový alarm SOS

Stiskněte spouštěcí tlačítko na 3 sekundy, když se na obrazovce
hodinek zobrazí SOS, hodinky vstoupí do stavu poplachu a zavolají 3
čísla SOS ve dvou kolech. Pokud jedno s SOS čísel zodvyne hovor,
hodinky nebudou pokračovat v vytáčení. Pokud žádné s čísel
nezodvyhne, budou se pokoušet hodinky volat opět.
7.2 Dotykem poznávejte přátel
Při navazování přátelství musí dvěma hodinkami tlouci o sebe, což
vyžaduje určitou sílu. Hodinky předávají údaje, aby se server mohl
spojit. Server určuje, zda se mají dvoje hodinky s přáteli vázat na
základě času a vzdálenosti. Po navázání přátelství kliknutím na přátel
vstoupíte do rozhraní chatu; své přátele můžete odstranit tak, že na
delší dobu stisknete "obrázek přítele"

7.4 Fotografování
Vstupte do kamery, můžete snímat fotografie na
zaznamenávání každodenního života.
7.5

Telefonování

Hodinky mohou komunikovat s příslušnými čísly nastavenými v
aplikaci, čímž zajišťují spojení mezi dětmi a jejich příbuznými.
7.6 Vypnutí
Po zapnutí hodin a spojení s aplikací je možné hodinky
vypnout pouze přes aplikaci. Je to kvůli bezpečnosti, aby
nemohl kdokoliv vypnout dítěti hodinky na ruce.

VIII. Porucha prřipojení hodin k aplikaci
Hodinky se nemohou připojit k serveru, když jsou poprvé zapnuté, a
když v aplikace odešle pokyny, hodinky zobrazují, že zařízení je offline.
Prosím zkontroluj:
(1) Je Nano-SIM uvnitř hodinek?
(2) Zda má karta SIM v hodinkách aktivováno data / internet.
(3) Zda jsou parametry nastavení APN správně. zákazníci mohou
upravovat nastavování APN pomocí SMS z mobilního telefonu. Pošlete
SMS z telefonu na číslo SIM v hodinkách ve tvaru:
pw,123456,ip,52.28.132.157,9001#
Hodinky Vám odpoví zpět SMS zprávou: xxx OK
Následně pošlete SMS z telefonu do hodin dle operátora SIM, která je v
hodinkách.
Příklad pro Vodafone: pw,123456,apn,internet,,,23003#
Příklad pro T-com: pw,123456,apn,internet.t-mobile.cz,,,23001#
Příklad pro O2: pw,123456,apn,internet,,,23002#
Hodinky Vám odpoví zpět SMS zprávou: APN OK
Následně hodinky vypněte dlouhým stiskem tlačidka na hodinkách, "cca
10 sekund". Potom zapněte hodinky a do cca 5 minut se spojí se
serverem a spojí se s nimi aplikace.

V případě, že se Vám nedaří hodinky zprovoznit, můžete zavolatťna
hotline v pracovních dnech od 9:00 - 16: 00h na číslo 00421 33
2933112 nebo odešlete SMS ve tvaru Carneo na číslo 00421907555551
a my Vám zavoláme zpět.

IX Montážní pokyny - boční vkládání a nabíjení
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Figure 2

(1) Když otevřete vodotěsnou zástrčku hodinek na vložení karty SIM,
můžete vidět slot pro kartu SIM, jak je to znázorněno na obrázku 1.
(2) Směr připraveného Nano sim je znázorněn na obrázku 2 a
vložena SIM karta.
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(3) Zatlačte SIM kartu do slotu pro SIM karty, jak je to znázorněno
na obrázku 2, obrázek 3 zobrazuje zasunutou SIM kartu.
(4) Pokyny pro vyjmutí karty:

