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Stručný sprievodca pre detské hodinky.

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu, aby ste hodin ky mohli 
rýchlo nainštalovať a používať. 

I • Príprava pred použi�m
Skontrolujte, či je príslušenstvo kompletné.
Vyberte sieťovú SIM kartu 4G, podrobnosti si overte u predajcu.
SIM karta musí mať aktivované dáta / internet a funkciu zobrazenia ID volajúceho 

"CLIP".  SIM kartu najskôr vložte do akéhokoľvek telefónu, deaktivujte na SIM karte PIN 
kód a presvečte sa,. že SIM karta disponuje internetom tak, že na telefóne vypnete WIFI a 
v internetovom prehliadači skúste ísť na stránku www.carneo.sk. Ak sa stránka zobrazí, 
dáta sú na SIM karte aktivované. (Pred inštaláciou karty SIM vypnite hodinky.)

Na registráciu hodín  sa používa čiarový kód na spodnej strane hodín.

II. Funkcie produktu

• lokalizácia -  G PS+ WIFI+
• GPRS určovanie polohy v

reálnom čase,sledovanie,
monitorovanie.

•Fotoaparát
•Galéria
•Adresár
• Harmonogram študijných
programov
• Spojte sa s priateľmi
• Intercom - chat

• Krokomer
• Počasie
• Budík
• GEO plot
• Núdzový alarm SOS
• Info o slabej batérii
• Diaľkové vypnu�e
•Videohovor

Ill. Úvod 

Kamera 

SIM 
slot

tlačidlo späť
tlačidlo odpovedať na hovor

Tlačidlo SOS 

ZAP / VYP

IV. Zobrazenie  čas� obrazovky
Základné menu:

Nabíjacie kontakty

4.1 Uzamknutá obrazovka: Horný riadok zobrazuje stavový riadok, horná polovica stránky 
zobrazuje čas, dátum, týždeň a počasie a dolná polovica zobrazuje stav nabíjania, zmeškané 
hovory, rodičovské odmeny atď.
4.2, Stavový riadok: Zľava doprava: Informácie (na obrázku nie sú zobrazené), ikona 
stavu funkcie, signál GSM, stav batérie, čas (môže byť formát 12 hodín / 24 hodín). 
Rozbaľovacia stavová lišta môže zobrazovať: čas, dátum, stav batérie, notifikácie; Do 
rozhrania je možné zadať nastavenie jasu obrazovky hodiniek.
4.3, Galéria: Kliknutím si môžete prezrieť fotografie, ktoré urobili hodinky. 
Fotografie je možné zdieľať, mazať a upravovať.
4.4, Kamera: Kliknutím môžete nasnímať fotografie alebo videá. 
4.5,Nastavenia: Bezdrôtové pripojenie a sieť, jas obrazovky, nastavenie hlasitosti (vyzváňací 
tón volajúceho, zvukový systém, budík), úprava tapety zariadenia, nastavenie času spánku 
obrazovky, nastavenie hlasu zariadenia, času a dátumu, obnova výrobných nastavení, o 
zariadení, vypnutie, reštart (verzia softvéru, stav karty SIM, IMEI atď.).
4.6, Správca súborov: Môžete zobraziť stav ukladacieho priestoru telefónu. Odporúča 
sa neodstraňovať žiadne súbory.
4.7,Kontakty : Kliknutím môžete zobraziť 15 čísel nastavených aplikáciou a vytočiť 
číslo výberom čísla.
4.8,Rozvrh hodín: Kliknutím si môžete zobraziť rozvhr nastavený od pondelka do 
piatka. Kliknutím na rozvrh sa dostanete do prehľadu rozvrhu a môžete ho upraviť 
v aplikácii.
4.9, Dotykom získate priateľov: Kliknite na rozhranie. Udieraním dvoch hodiniek o 
seba sa hodinky navzájom spriatelia. Po nadviazaní hodín sa obrázok rozsvieti. Jedny 
hodinky môžu mať až štyroch priateľov. Môžete kliknúť na hlavu svojho priateľa, aby 
ste sa s ním zhovárali a môžete svojim priateľom posielali hlasové správy a fotografie. 
Ak chcete všetky správy vymazať a odstrániť, môžete ich stlačiť na dlhú dobu. Dlhým 
stlačením „obrázku priateľského“ ho odstránite.
4.10, Weiliao: Môžete kliknúť, aby ste spustili aplikáciu Weiliao na odosielanie hlasu a 
obrázkov na mobilné telefóny. Upozornenie: Hodinky nemôžu odosielať textové 
správy na mobilný telefón, zatiaľ čo aplikácia pre mobilný telefón môže odosielať 
textové správy do hodín.
4 . 1 1  QR kód aplikácie: Kliknutím zobrazíte dvojrozmerný kód a môžete ho 
naskenovať a stiahnuť aplikáciu.
4.12, Registračný kód: Kliknutím zobrazíte registračný kód zariadenia.

4.13, Video hovor: V adresári môžete stlačením kontaktov uskutočniť videohovory,
čo si vyžaduje, aby karta SIM podporovala funkciu videohovoru.

V. Špecifikácia prevádzky

Stiahnutie aplikácie a registrácia účtu správcu

1.stiahnutie a inštalácia aplikácie
Aplikáciu APP-Setracker2 si môžete s�ahnuť pomocou

inteligentného telefónu a naskenovať dvojrozmerný kód, ktorý sa 
otvorí v prehliadačoch.

Upozornenie: Aplikáciu si �ež môžete v yhľadať v google play alebo v 
Appsrore. 

2, Registrácia nového používateľa
Po dokončení sťahovania môžu noví používatelia kliknúť na ikonu 

registrácie a zaregistrovať účty podľa pokynov. 
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3. Párovanie hodiniek
Po úspešnej registrácii účtu prepojte hodinky s účtom. Pre prárovanie

hodín sa používa registračný QR kód pre hodinky.
Upozornenie: Registračný kód je 15-bitový dvojrozmerný kód, nie 

čiarový kód IMEI. 

.... • Rh:.!: 9' 15 3(,  !:.' � V Jex  

o!;- Add device 

You hove not odd:d any devices. Plcusc odd 
t1rst! 

,. , 
L J  

4. Pridanie zariadenia v účte hlavného administrátora k účtu
pomocného administrátora

Po registrácii účtu administrátor spojí zariadenie. Ak je zariadenie 
zviazané, je prvý registrátor hlavný správca. Ak si chce spárovať 
hodinky ďalší užívateľ, po pridaní hodín administrátor dostane 
oznámenie žiadosti o autorizáciu, ktoré musím prvý registrátor " 
správca" potvrdiť / povoliť. Po povolení môže ďalší užívateľ 
zariadenie spravovať.

Buďte opatrní: Na jeden mail sa môže zaregistrovať iba jeden 
účet, účet môže viazať viac ako jedno hodinky, hodinky môžu byť 
tiež viazané na viac účtov.

5. Úvod hlavnej funkcie aplikácie
Po dokončení registrácie zadajte správny prihlasovací mail a heslo do 
prihlasovacieho rozhrania.

A: V menu moje zariadenie nájdete zoznam vašich reg. hodín
B: Môžete skontrolovať svoje osobné údaje, zoznam zariadení, 
zmeniť heslo aplikácie APP a odhlásiť sa.
C: Môžete skontrolovať polohu telefónu.
D: Režim mapy je možné prepínať; existujú tri druhy mapových 
modelov, všeobecná mapa, satelitná cloudová fotografia a dopravná 
mapa.
E: Jednotlivé reg. hodiny je možné prepínať.
F: Môžete vstúpiť do zdravotného menu a otvoriť krokomer.       
G: Môžete skontrolovať výstražné informácie hodiniek.
H: Budík je možné nastaviť  podľa vašich potrieb.
I: Počet sŕdc je možné nastaviť, kliknutím na OK odošlete do hodín, 
na obrazovke sa zobrazí srdce a číslo.
J: Môžete sleovať históriu pohybu, zapnutím automatického 
sledovania.
K: Kliknutím na zelenú slzičku dole na mape odošlete príkaz na 
okamžité zistenie polohy.

L: Kliknutím na ikonu               vstúpite do nastavenia geoplotu. 
M: minimálny polomer plotu je 200 metrov. Keď používatelia 
vstúpia alebo opúšťajú oplotenie, spustí sa alarm pre vstup a 
opúšťanie oplotenia. (Poznámka: Iba v prípade, že GPS mobilného 
telefónu má zapnuté GPS, bude generovaný alarm
N: APP odošle hlas: Po ukončení záznamu začne APP 
zaznamenávať frekvenciu a posiela ju do hodiniek, zatiaľ čo 
najdlhšia doba je 15 sekúnd. 
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Môžete nastaviť 3 SOS čísla. Ak chce dieťa zavolať na SOS 
čísla , v pohotovostnom režime stlačte na 3 sekundy tlačidlo 
SOS hodiniek, aby ste vytočili 3 čísla. Ak nikto neodpovedá, 
hodinky sa pokúšajú dovolať 2 krát.
B: Môžete nastaviť auto. lokalizáciu hodín podľa svojich potrieb.

7.1 Núdzový alarm SOS

Stlačte spúšťacie tlačidlo na 3 sekundy, keď sa na obrazovke hodiniek 
zobrazí SOS, hodinky vstúpia do stavu poplachu a zavolajú 3 čísla SOS v 
dvoch kolách. Ak jedno s SOS čísiel zodvyne hovor, hodinky nebudú 
pokračovať v vytáčaní. Ak žiadne s čísiel nezodvyhne, budú sa pokúšať 
hodinky volať opäť. 
7.2 Dotykom spoznávajte priateľov

Pri nadväzovaní priateľstva sa musí dvomi hodinkami udierať o seba, 
čo si vyžaduje určitú silu. Hodinky odovzdávajú údaje, aby sa server 
mohol spojiť. Server určuje, či sa majú dvoje hodinky s priateľmi viazať 
na základe času a vzdialenosti. Po nadviazaní priateľstva kliknutím na 
priateľov vstúpite do rozhrania chatu; svojich priateľov môžete 
odstrániť tak, že na dlhší čas stlačíte „obrázok priateľa“

7.4 Fotografovanie
Vstúpte do kamery, môžete snímať fotografie  na zaznamenávanie 

každodenného života.

7.5 Telefonovanie
Hodinky môžu komunikovať s príslušnými číslami nastavenými v 
aplikácii, čím zaisťujú spojenie medzi deťmi a ich príbuznými.

7.6 Vypnutie 
Po zapnutí hodín a spojení s aplikáciou je možné hodinky 
vypnúť iba cez aplikáciu. Je to kvôli bezpečnosti, aby 
nemohol ktokoľvek vypnúť dieťaťu hodinky na ruke. 

VIII. Porucha pripojenia hodín k aplikácii
Hodinky sa nemôžu pripojiť k serveru, keď sú prvýkrát zapnuté, a keď 
v aplikácia odošle pokyny, hodinky zobrazujú, že zariadenie je offline. 
Prosím skontroluj:

(1) Je Nano-SIM vo vnútri hodiniek?
(2) Či má karta SIM v hodinkách aktivované dáta / internet.
(3) Či sú parametre nastavenia APN správne. Zákazníci môžu
upravovať nastavovanie APN pomocou  SMS z mobilného telefónu.
Pošlite SMS z telefónu na číslo SIM v hodinkách v tvare:
pw,123456,ip,52.28.132.157,9001#
Hodinky Vám odpovedia späť SMS správou: xxx OK
Následne pošlite SMS z telefńo do hodín podľa operátora SIM, ktorá
je v hodinkách.
Príklad pre Orange :  pw,123456,apn,internet,,,23101#
Príklad pre T-com :  pw,123456,apn,internet,,,23102#
Príklad pre O2:  pw,123456,apn,o2internet,,,23106#
Príklad pre 4ka :  pw,123456,apn,internet,,,23103#
Príklad pre Juro :  pw,123456,apn,internet,,,23102#
Hodinky Vám odpovedia späť SMS správou: APN OK
Následne hodinky vypnite dlhým stlačením tlačidka na hodinkách,
"cca 10 sekúnd". Potom zapnite hodinky a do cca 5 minút sa spoja
zo serverom a spojí sa s nimi aplikácia.

V prípade, že sa Vám nedarí hodinky spojazdniť, môžete zavolatťna 
hotline v pracovných dňoch od 9:00 - 16:00h na číslo 00421 33 
2933112 alebo odošlite SMS v tvare CARNEO na číslo 
00421907555551 a my Vám zavoláme späť. 
IX  Montážne pokyny - bočné vkladanie a nabíjanie  
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(1)Keď otvoríte vodotesnú zástrčku hodiniek na vloženie karty SIM,
môžete vidieť slot pre kartu SIM, ako je to znázornené na obrázku 1.
(2)Smer pripraveného Nano sim  je znázornený na obrázku 2 a

vložená SIM karta.

0 0 0 0 
(3) Zatlačte SIM kartu do slotu pre SIM karty, ako je to znázornené

na obrázku 2, obrázok 3 zobrazuje zasunutú SIM kartu.
(4) Pokyny na vybratie karty:

C: Funkcia odpočúvania. Po vstupe do tejto funkcie zadáte vaše telefóne 
číslo a po potvrdení vám hodinky zavolajú späť s vypnutým reproduktorok, 
takže vás v hodinkích nebude počuť.
E: Do hodín je možné nastaviť centrálne číslo SMS, na ktoré budú choiť 
upozornenia o slabej batérii a o stlačení tlačidla SOS.
F: V aplikcáii môžete do kontaktov vložiť až 15 čísiel. Tieto čísla sa 
zobrazia v kontaktoch v hodinkách a dieťa na ne môže volať.  
G: Možnosť zapnutia a vypnutia lokalizácie pomocou vykrývačou operátora 
LBS v prípade, že sa hodinky nachádzajú v budove, podz. garáži a pod..
H: Je možné nastaviť jazyk  a časové pásmo.




