Caref Watch I
Uživatelský manuál

Gratulujeme vám k zakoupení chytrých dětských hodinek Caref 1 s mobilem
a GPS lokátorem. Chytré hodinky Caref 1 jsou vhodné pro děti, staré lidi či
pro kohokoliv o kterého se musíte s větší mírou starat. Důrazně doporučujeme
přečíst si tuto příručku před prvním použitím hodinek a instalací přidružené
aplikace Caref.
Caref je zkratka sousloví CARE of Family (péče o rodinu). Caref 1 hodinky
obsahují kromě mobilu GPS lokaci, jejímž prostřednictvím budete znát polohu
Vašich milovaných dětí. Poloha se zobrazuje v aplikaci Caref, kterou si můžete
nainstalovat na Váš mobilní telefon se systémem Android nebo IOS. Aplikaci si
můžete stáhnout z App Store nebo Google Play. Caref 1 dokáže pomocí GPS
(Global Positioning System) technologie dobře lokalizovat pozici nositele hodinek
Caref 1.
Hodinky obsahují zejména tyto funkce: GPS synchronizovaný čas a datum, volání GSM, GPS, SMS zprávy,
SOS, Monitor, bezpečné zóny, alarmové hlášení.
Hodinky jsou voděodolné, ale nejsou vodotěsné. Nepoužívejte tedy, prosím, na plavání čí potápění.
Hodinky mají výdrž baterie až 2 dny.
KRÁTKÝ NÁVOD V BODECH (bližší detaily jsou popsány v detailním návodu níže)

















Opatřete si aktivní micro SIM kartu s voláním a daty.
Vložte tuto micro SIM kartu do svého telefonu, aktivujte ji a vypněte PIN kód (když je zapnutý).
Odšroubujte zadní kryt hodinek a vložte do nich tuto micro SIM kartu.
Nabijte hodinky pomocí přiloženého kabelu (cca 2.5 hodiny).
Spusťte hodinky pomocí tlačítka zapnutí.
Buďte v místech, kde je silný mobilní signál.
Stáhněte a nainstalujte na svůj chytrý mobilní telefon aplikaci Caref, která je v češtině.
Zaregistrujte se do aplikace Caref zadáním Vašeho emailu.
Přidejte Vaše hodinky do aplikace Caref (Přidat kukátko) a vyplňte IMEI a telefonní číslo SIM v hodinkách.
Odhlaste se a přihlaste se do aplikace Caref a vypněte a zapněte hodinky kvůli vzájemné aktualizaci dat.
V aplikaci nastavte telefonní číslo maminky a tatínka (Nastavení/Telefonní čísla/Čísla tísň. volání).
V aplikaci nastavte telefonní čísla, která mohou na hodinky volat (Nastavení/Telefonní čísla/Whitelist).
Vyjděte s hodinkami ven na cca 15 minut kvůli prvotnímu zachycení GPS signálu, který není uvnitř budov.
V případě že se Vám nedaří nastavit lokalizaci pomocí aplikace Caref, pošlete ze svého chytrého telefonu
na telefonní číslo v hodinkách níže uváděné SMS a posléze vyjděte s hodinkami ven na cca 15 minut.
Odhlaste se a přihlaste se do aplikace Caref a vypněte a zapněte hodinky kvůli vzájemné aktualizaci dat.
Základní nastavování je hotové, nyní můžete:
o Volat na hodinky (Domů/Symbol telefonu) nebo udělat přímé volání (od čísel z Whitelistu)
o Lokalizovat hodinky (Domů)
o Hodinky mohou volat na Vaše chytré telefony (dlouhé stisknutí tlačítka + či - na hodinkách)
o Hodinky mohou poslat SOS (dlouhé stisknutí tlačítka S na hodinkách)
o Můžete na hodinky posílat SMS zprávy
o Sledovat historii lokací, bezpečné zóny, alarmové hlášení, aktivovat hlasový monitor, atd…

DETAILNÍ NÁVOD
Jak začít, co je potřeba mít ke zprovoznění hodinek Caref 1
Potřebujete aktivní micro sim kartu, která podporuje volání a data. Jestli jste si pro tyto účely koupili novou SIM
kartu, tak ji nejdříve vložte do svého telefonu a aktivujte ji prvním telefonátem na jakékoliv číslo.
V případě že Vaše micro SIM karta má aktivní PIN kód, vložte SIM kartu do svého telefonu a zrušte PIN kód (ve
Vašem telefonu to je pravděpodobně v Nastavení/Zabezpečení/Nastavení zámku pin/Zamknout PIN/Potvrdit
PINem nové sim karty/PIN zrušit).
Micro SIM karta je nyní připravena na vložení do hodinek Caref.
Micro SIM karta není součástí balení.
Micro SIM karta a její vložení
Prosím, odšroubujte s přiloženým šroubovákem zadní kryt hodinek a vložte
micro SIM kartu do slotu pro SIM kartu pod baterií. Do hodinek se vkládá
micro SIM karta, která podporuje 2G či 3G/4G síť a umožňuje volání, data,
SMS a identifikaci volajícího.

Nabíjení hodinek
Pro nabíjení použijte, prosím, vhodnou nabíječku a nabíjecí kabel,
který je přiložen k hodinkám. Caref 1 používá kabel s magneticky
přitažlivým portem, který se přikládá ze zadní strany hodinek. Plné
nabití hodinek trvá zhruba 2,5 hodiny. Před prvním použitím hodinek
je hodinky nutno nabít.

Profil – pohled zleva
(1): Mikrofon
(2): Tlačítko napájení
■ Dlouhé stisknutí pro zapnutí a vypnutí
■ Krátký stisk pro přepnutí mezi digitálními a ručičkovými hodinami a
SMS exit
(3): Hlasitost +
■ Dlouhým stiskem pro volání na první nouzové telefonní číslo, které
jste přednastavili
■ Krátké stisknutí pro odpověď na volání a přidávání hlasitosti
(4): Hlasitost ■ Dlouhým stiskem pro volání na druhé nouzové telefonní číslo, které
jste přednastavili
■ Krátké stisknutí pro zodpovězení hovoru a ztlumení hlasu
Profil – pohled zprava
(5): SOS tlačítko
■ Dlouze stiskněte (více než 3 sekundy) pro spuštění nouzového
poplachu, na obrazovce hodinek se ukáže slovo "S". Hodinky začnou
nahrávat polohu GPS každých 10 sekund, a zároveň se spustí
automatické volání na vybraná čísla v pořadí. Celý proces trvá po dobu
5 minut.
■ Krátký stisk pro kontrolu SMS
(6): USB Slot pro USB nabíječku

Obrazovka hodinek – ručičkové hodinky
(7): Síla GSM signálu
(8): Indikátor baterie
(9): Indikátor aktivace SOS nouzového poplachu
(10): Den v týdnu

Obrazovka hodinek - digitální hodiny
(11): Síla GSM signálu
(12): Indikátor baterie
(13): Den v týdnu
(14): Indikátor aktivace SOS nouzového poplachu
(15): Datum

Stáhnutí a nainstalování aplikace Caref
Aplikace Caref jde také stáhnout v App Store nebo
Google Play, nebo taktéž po naskenováním QR kódu
vpravo. Pozor, nestahujte aplikaci MyCaref určenou pro
americký trh, ale pouze aplikaci Caref určenou pro
Evropský trh.
Aplikaci Caref lze také stáhnout po otevření stránky
http://www.carefwatch.com/app/ na vašem iPhone nebo
Android chytrém telefonu.
Po stažení aplikace zadejte svůj e-mail a zaregistrujte si
účet jako nový uživatel na přihlašovací stránce.
Použijte, prosím, svoji e-mailovou adresu, protože bude použita k obnovení hesla v
případě, že ho zapomenete.
Hodinky mohou být registrovány a sledovány více než jedním uživatelem.
Přidání hodinek Caref do aplikace Caref
Při přihlašování do aplikace Caref uvidíte na domovské stránce ikonku “Přidat
kukátko”. Klikněte na tuto ikonku “Přidat kukátko” a budete vyzváni k naskenování
QR kódu, který najdete na zadní straně hodinek (či krabičky) nebo opsání číslo IMEI
přímo ze zadní strany hodinek (či krabičky) do aplikace Caref manuálně.
Dále vyplňte další informace požadované aplikací Caref jako telefonní číslo hodinek,
atd... Ujistěte se, že tel. číslo hodinek je správné, jinak hodinky nemohou být
sledovány pomocí aplikace Caref. Kód země není požadován při zadávání
telefonního čísla, takže buď můžete zadat telefonní číslo ve tvaru 777777777 nebo
ve tvaru 00420777777777, pozor, nikdy nezadávejte ve tvaru +420777777777.
Posléze se odhlaste a přihlaste do aplikace a vypněte a zapněte hodinky, aby se
veškerá data na serverech aktualizovala. Někdy je potřeba tento krok
s odhlášením/přihlášením do aplikace či vypnutí a zapnutí hodinek opakovat, aby se
hodinky a aplikace propojily se serverem. Pozor, pro prvotní instalaci je důležité,
abyste byli v místě, kde je dobré pokrytí mobilním signálem.

GPS lokování / sledování hodinek Caref v aplikaci Caref
Poté co jste hodinky zaregistrovali do aplikace Caref s nimi vyjděte ven na cca 15 minut
kvůli prvotnímu zachycení GPS signálu, který není uvnitř budov. Hodinky zachytí
během několika minut signál GPS a aplikace Caref bude poté ukazovat správnou
lokaci hodinek. Hodinky budou nahrávat polohu GPS každých pět minut (lze nastavit i
delší interval, kvůli úspoře baterie) pokud jste v pohybu. Hodinky zůstanou v režimu
spánku, pokud se zastavíte.
V případě že se Vám nedaří nastavit lokalizaci pomocí aplikace Caref, pošlete ze
svého chytrého telefonu na telefonní číslo v hodinkách Caref následující SMS:
-

pro micro SIM kartu v hodinkách od T-Mobile:
#APN#internet.t-mobile.cz###000000#
pro micro SIM kartu v hodinkách od O2 a Vodafonu:
#APN#internet ###000000#

V případě, že chcete na hodinkách využívat GPS lokalizaci, je nutná SIM karta
umožňující data.

Technické upozornění: Do vnitřku budov nemůže technicky proniknout GPS signál. V budovách jsou tedy hodinky
bez signálu pro lokalizaci.

Ovládání aplikace Caref (dálkové ovládání hodinek Caref)
Volání na hodinky
Na hodinky dítěte mohou volat pouze přednastavená čísla, aby se nestalo že na
hodinky budou volat nežádoucí lidé. Čísla přednastavíte v aplikaci Caref u
“Nastavení/Telefonní čísla/Whitelist mohou volat hodinky ”.
Dítě zvedne příchozí hovor tlačítkem + či - popřípadě odmítne příchozí hovor
tlačítkem zapnutí. Po 10 sekundách hodinky automaticky zvednou příchozí hovor.
Tlačítkem + a – může dítě upravovat hlasitost během hovoru.

Aktivaci hlasového monitoru
Pomocí funkce Monitor můžete v případě možného nebezpečí odposlouchávat
uživatele hodinek. Funkci Monitor spustíte na domovské stránce aplikace Caref
vpravo nahoře pomocí tlačítka “Aktivace hlasového Monitoru”. Po provedení této
funkce, budou hodinky sami volat zpět na Váš telefon aniž by to uživatel hodinek
věděl a vy pak můžete příchozí hovor zvednout telefon a odposlouchávat hodinky.

Historie lokací
Když na domovské stránce aplikace Caref vpravo nahoře kliknete na ikonku
“Místo historie“, tak můžete zkontrolovat všechny GPS polohy ve vybraný den.
Přiblížíte mapu, aby se u aplikace Caref ukázaly všechny body a detaily
umístění můžete získat tím, že klikněte na značku na mapě.

Lokace, vyhledání
Hodinky zaznamenávají aktuální umístění pomocí GPS, které vidíte na mapě.
Můžete kliknout na tlačítko lokace na mapě v aplikaci pro získání nejnovější
polohy nositele hodinek (dítěte).
Kontrola alarmových hlášení
Pro kontrolu alarmových hlášení, klikněte na záložku Poplach v dolní části
aplikace Caref. Hodinky podporují alarmové hlášení (zprávy) týkající se
nouzového SOS alarmu, alarmu nízké kapacity baterie a alarmu opuštění
bezpečné zóny. Jakmile se alarm spustí tak obdržíte alarmové hlášení (zprávu)
na aplikaci Caref. Oznámení se také zobrazí na obrazovce vašeho telefonu, záleží
na Vašem nastavení.

Poslání SMS zprávy
V případě, že SIM karta hodinek podporuje příchozí hovory, lze na hodinky posílat
i SMS. SMS mohou posílat jen čísla nastavená v aplikaci.

Aktivace režimu SOS
Tato funkce je navržena tak, aby uživatelé mohli získat frekvenční polohy GPS od
hodinek v nouzové situaci.

Nastavení aplikace Caref
Nastavení dětského profilu
Prosím, jděte do Nastavení v dolní části aplikace Caref a stiskněte jméno nebo
fotografii ikony dítěte.
Poté co jste se tímto dostali na nastavení dětského profilu, můžete:
změnit fotografii dítěte (ta bude posléze zobrazována v aplikaci Caref)
změnit časové pásmo
změnit možnost zda může dítě tlačítkem Zapnout/Vypnout na svých hodinkách
vypnout či zapnout hodinky
změnit nastavení alarmových hlášení
zapnout či vypnout úsporné módy, které mohou značně šetřit baterii hodinek
vidět IMEI, číslo SIM karty, atd…
Pokud jste první či hlavní uživatel aplikace Caref pro hodinky Caref zobrazuje se Vám
zde taktéž verifikační kód (Ověřit kód), který dává právo si přidat Vaše konkrétní
hodinky Caref do své aplikace Caref.

Nastavení bezpečných zón
Prosím, jděte na Nastavení/ Safe zone. Můžete stisknout tlačítko Přidat pro přidání Bezpečné zóny. Můžete nastavit
maximálně 10 bezpečných zón, nicméně většina lidí nastavuje 2 bezpečné zóny -> bezpečná zóny Domov (Home)
a bezpečné zóna Škola (School). Můžete také změnit název bezpečné zóny a poloměr bezpečné zóny. Minimální
poloměr bezpečné zóny je 200 metrů.

Nastavení telefonních čísel
Prosím, jděte na Nastavení/ Telefonní čísla/Čísla tísňového volání. Zde můžete
nastavit 2 telefonní čísla, na které může dítě volat (většinou maminka a tatínek) plus
ještě jedno třetí pro případ nouze – SOS. Zmáčknutím tlačítka + na déle než 3 sekundy
na hodinkách Caref volá dítě na první nastavené číslo. Zmáčknutím tlačítka - na déle
než 3 sekundy na hodinkách Caref volá dítě na druhé nastavené číslo. Zmáčknutím
tlačítka S na déle než 3 sekundy na hodinkách Caref volá dítě SOS (nouzový
poplach). Nouzový poplach vytáčí první, druhé a třetí nastavené telefonní číslo
v tomto pořadí do té doby, než to jeden člověk z těchto tří nevezme. První číslo nikdy
nemůže být nevyplněno, druhé a třetí číslo může zůstat nevyplněné. Kód země není
požadován při zadávání telefonního čísla, takže buď můžete zadat telefonní číslo ve
tvaru 777777777 nebo ve tvaru 00420777777777, pozor, nikdy nezadávejte ve tvaru
+420777777777.
Nastavení seznamu autorizovaných čísel (Whitelist)
Prosím, jděte na Nastavení/ Telefonní čísla/Whitelist. Na hodinky dítěte mohou volat
pouze přednastavená autorizovaná čísla, aby se nestalo že na hodinky budou volat
nežádoucí lidé. Neautorizovaná čísla se na hodinky dítěte nedovolají. Do seznamu
autorizovaných čísel můžete přidat až 10 autorizovaných čísel.
Nastavení alarmových hlášení
Prosím, jděte na Nastavení/ Nastavení systému. Můžete zde vypnout či zapnout
upozorňování, které Vám pak bude chodit na Váš mobilní telefon v popřípadě
alarmových hlášení.
V případě dotazů či problémů s nastavením hodinek Caref 1 či aplikace Caref
neváhejte kontaktovat naši podporu na www.cleverstore.cz.

Výrobce: Gator Group Co.,Ltd. vyvíjí nové technologie pro společnosti jako je například
Samsung, Singtel, China Mobile, a další. China Mobile je největším mobilním operátorem na
světě. Jeden z produktů firmy Gator jsou GPS hodinky Caref.
Dovozce: Clever Store s.r.o.

