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Děkujeme Vám za zakoupení v ýrobku značk y ALIGATOR.
Prosíme, prostudujte si tento návod k použití
Vašich nov ých chy tr ých hodinek.

Důležité pokyny
Zacházejte s v ýrobkem a příslušenstvím opatrně,
chraňte jej před mechanick ým poškozením a nečistotami.
Chraňte v ýrobek a příslušenství před extrémními teplotami.
Nevhazujte v ýrobek do ohně ani ho nev ystavujte teplotám
nad +60 °C hrozí nebezpečí v ýbuchu.
Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor.
Chraňte v ýrobek a příslušenství před pádem na zem.
Výrobek neobsahuje žádné uživatelsk y opravitelné součásti,
nikdy v ýrobek ani příslušenství nerozebírejte.
V letadle v ýrobek v ypněte, pokud není v ýslovně
povoleno jej používat.
Nepoužívejte v ýrobek v blízkosti v ýbušnin.
Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s v ýrobkem
hrály. Může obsahovat malé součásti, k ter ými by se mohly
udusit nebo se mohly poranit jiným způsobem.
Sof tware i hardware v ýrobku je průběžně inovován.
Výrobce si proto v yhrazuje právo změny návodu i jednotliv ých
funkcí bez předchozího upozornění.
Další informace, návody a videonávody,
jak nastavit chy tré hodink y naleznete na adrese:
http://www.aligator.cz/awprox
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Ovládací prvky a nasazení řemínku
Pro ovládání hodinek slouží dotykov ý displej a tlačítko na boku.

2

1

Řemínek hodinek lze snadno
nasadit či sejmout pomocí páčky,
k terá je umístěna na každé
z osiček na spodní straně
řemínku 3 . Zatlačte na páčku
a osička se uvolní.

3

Zkrácení kovového řemínku
U článků, k teré chcete v yjmout,
pomocí tenkého nástroje v y tlačte
nebo v yrazte spojovací osičk y
ve směru šipk y → 6 .
Opětovné spojení řemínku
provedete zatlačením osičk y
zpět na místo → 7 .
7

8

6

Správné nošení hodinek
Hodink y nasaďte na zápěstí tak, aby zadní strana se snímači
dobře dosedla k povrchu ruk y, viz. obrázek 4 .
4
Senzor

Nabíjení
Před pr vním použitím hodink y nabijte.
Pro nabíjení se používá přiložený magnetický adaptér 5 ,
k ter ý se přiloží ke kontak tům na zadní straně hodinek.
Magnety přichy tí koncovku adaptéru ve správné poloze.
Druhý konec adaptéru zapojte do vhodné USB zásuvk y.
Stav nabití baterie se zobrazí na displeji hodinek.

5

Magnetický
adaptér

USB
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Zapnutí a vypnutí
Pro zapnutí /v ypnutí hodinek, stiskněte a přidržte tlačítko
na boku hodinek 1 , dokud se hodink y nezapnou /v ypnou.
Vypnutí bude ještě třeba potvrdit na displeji hodinek 2 .

Základy ovládání
Displej hodinek je standardně k vůli úspoře baterie ztmaven.
Pro ak tivaci displeje hodinek stiskněte tlačítko 1 .
Displej se po uplynutí krátké doby ztmaví sám nebo jej můžete
ztmavit stiskem tlačítka 1 .

A

B
Schema základního
uspořádání
ciferníků
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D

C

Nabídku funkcí zobrazíte
posunutím prstu po displeji
zleva doprava → B
(opačným pohybem se vrátíte
zpět). Standardně je zobrazena
kruhová nabídka E . Vybranou
funkci v yberete ťuknutím
na příslušnou ikonu v nabídce
a potvrzovacím ťuknutím
veprostřed displeje jí ak tivujete.
V nastavení lze styl nabídk y
přepnout na klasick ý F řádkov ý
seznam (Nastavení → Styl menu).

Pro rychlé zobrazení zpráv
přejeďte na hlavní obrazovce
prstem zdola nahoru (opačným
C.
pohybem se vrátíte zpět)
Pro rychlé nastavení a přehled
přejeďte na hlavní obrazovce
shora dolů (opačným pohybem
A . L ze r ychle
se vrátíte zpět)
přepínat režimy hodinek, nastavit
jas, vibraci, případně spustit
nastavení. Zobrazí se také
informace o připojení,
stavu baterie a počasí.

Posunutím prstu po displeji
zprava doleva → můžete listovat
popořadě obrazovkami jednotliv ých funkcí a měřených hodnot.

Chcete-li se vrátit v nabídce
o úroveň výš, buď stiskněte
tlačítko 1 , nebo přejeďte
po displeji zleva doprava → .
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Nabídka funkcí
B Přejetím po displeji zleva
doprava zobrazíte nabídku
následujících funkcí:

Kroky Počet kroků za den. Počítá se vždy
od půlnoci. Hodnota je orientační, může se lišit
od počtu skutečně ušlých kroků.

Spánek
Zobrazí informace a statistik y o délce
a k valitě spánku.

Srdeční tep / Tepová frekvence – k měření se
v yužívá snímač na zadní straně hodinek, je nutné,
aby byly hodink y správně umístěny na zápěstí.
Hodnota je orientační, nelze použít
pro zdravotní účely.
Sporty Měření tréninkové ak tivity. K dispozici je
nabídka různých spor tů a ak tivit. Vyber te ak tivitu
a ťukněte pro spuštění. Po spuštění tréninku
je možné měření pozastavit /ukončit posunutím
obrazovk y zleva doprava a stiskem tlačítka.
Telefon Funkce telefonování. Seznam posledních
hovorů, možnost číselníku a zobrazení kontak tů
synchronizovaných s hodinkami.
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Tlak Odhadovaný krevní tlak – experimentální
funkce, naměřená hodnota nemusí odpovídat
realitě a nelze ji nijak garantovat, pro měření se
v yužívá aproximace ze snímače tepové frek vence.
Nelze použít pro zdravotní účely.
Okysličení Zobrazení ok ysličení kr ve – experimentální funkce, naměřená hodnota nemusí
odpovídat realitě a nelze ji nijak garantovat, pro
měření se v yužívá aproximace ze snímače tepové
frek vence. Nelze použít pro zdravotní účely.
Počasí Informace o ak tuálním počasí
(pouze pokud je připojen telefon).
Přejetím zespoda nahoru zobrazíte
předpověď na dalších 6 dnů.
Spoušť
Umožňuje dálkově ovládat spoušť fotoaparátu
v telefonu. Vyžaduje spuštění aplikace v telefonu.

Přehrávač Umožňuje dálkově ovládat hudební
přehrávač v telefonu. Je-li ak tivní funkce telefonování z hodinek, bude se zvuk skladby přehrávat
přímo z vestavěného reproduk toru v hodinkách.
Dýchání
Funkce dechového cvičení.
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Nastavení
Nastavení a užitečné funkce. L ze nastavit funkci
telefonování, jas, vibraci, styl nabídk y, zobrazit
technické informace, resetovat data a další.
Obsahuje také užitečné funkce
(stopk y, časovač a další ).

Užitečné funkce
Zvolte v nabídce funkcí Nastavení
a v yber te si jednu z užitečných funkcí:

Hra
2 hry pro zkrácení dlouhé chvíle.

Stopky
Jednoduché stopky.

Budík
Možnost nastavení několika budíků
přímo v hodinkách.
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Časovač
Jednoduchý časovač (minutka).

Aplikace
Zobrazí QR kód pro snadné stažení aplikace
hodinek do telefonu.

Hledání telefonu
Po aktivaci spustí zvuk v odloženém telefonu
a usnadní tak jeho nalezení.

Informační obrazovky
D Při přejetí přes obrazovku
zprava doleva se postupně zobrazí
informační obrazovk y s funkcemi
hodinek:

Dnes
Zobrazí počet kroků, dobu posledního spánku,
a dobu trénikové aktivity. Ťuknutím na jednotlivé
hodnoty lze zobrazit detailní informace.
Zdraví
Zobrazí poslední tep, krevní tlak a okysličení krve.
Ťuknutím na jednotlivé hodnoty lze spustit
nové měření.
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Počasí
Zobrazí infromace o počasí. Posunutím zdola
nahoru lze zobrazit předpověd na dalších 6 dnů.

Spoušť
Umožňuje dálkově ovládat spoušť fotoaparátu
v telefonu. Vyžaduje spuštění aplikace v telefonu.

Přehrávač
Umožňuje dálkově ovládat hudební přehrávač
v telefonu.

Dýchání
Funkce dechového cvičení.

Asistent
Je-li funkce telefonování pomocí hodinek
aktivovaná, umožňuje ťuknutím na ikonu
spustit hlasového asistenta v telefonu.
Telefon
Je-li funkce telefonování pomocí hodinek
aktivovaná, zobrazí se ovládání telefonu
(Historie hovorů, čísleník pro vytáčení a kontakty).
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Spojení hodinek s telefonem
Pro plné v yužití všech funkcí je třeba chy tré hodink y bezdrátově
propojit s aplikací v telefonu. Stáhněte a nainstalujte si
do telefonu aplikaci Da Fit:

Pozor! Po instalaci a pr vním
spuštění bude třeba aplikaci
Povolit 6 všechna oprávnění,
o k terá budete několikrát
požádáni, jinak nebude
správně fungovat.
Po povolení veškerých oprávnění
se otevře stránka s profilem.
Zadejte Vaše údaje – pohlaví,
v ýšku, věk, atd. Nastavení
dokončíte tlačítkem vespod
s ikonou Potvrzení.
(Pro přesnější záznamy
a výpočet hodnot doporučujeme
zadat Vaše informace
dle skutečnosti).
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Propojení hodinek
s telefonem
1. V aplikaci přejděte na
obrazovku Dnes ťuknuntím
na pr vní ikonu zleva
na spodní části obrazovk y E .
2. Přibližte hodink y těsně
k telefonu a stiskněte tlačítko
Přidat 7 .
3. Aplikace zobrazí seznam
nalezených zařízení.
4. Vyber te ťuknutím zařízení
Aligator Pro X.
5. Dojde ke spárování hodinek.
Hotovo :-)

Zobrazení naměřených
dat v telefonu
Po spárování hodinek s telefonem
spusťte aplikaci Da Fit a ve spodní
části obrazovky aplikace stiskněte
první ikonu zleva.
Zobrazí se obrazovka Dnes
s informacemi staženými
z hodinek – počet kroků, spánek,
záznam tepové frekvence, teplota,
krevní tlak, okysličení krve, záznam
tréninkových aktivit a další údaje.
Po ťuknutí na kartu některé
měřené veličiny si můžete prohlížet
i záznamy zpětně za předchozí
dny, případně si vybrat z kalendáře
datum, o kterém chcete zjistit
podorobnější informace.
18

Poznámka:
data se průběžně stahují
z hodinek pomocí bezdrátového
připojení, hodink y však musí
bý t v dosahu telefonu – řádově
několik metrů.

Nastavení hodinek
Hodink y se nastavují pomocí
aplikace Da Fit v telefonu.
Ve spodní části obrazovk y
aplikace stiskněte prostřední
ikonu se symbolem hodinek.
Nyní můžete provádět všechna
nastavení hodinek, (změnu vzhledu
ciferníku, alarmy, notifikace
a mnoho dalších funkcí ).

Nastavení upozornění
na hodinkách
Důležitou funkcí hodinek je
upozornění na příchozí hovor y,
zprávy SMS, zprávy ze sociálních
sítí a upozornění dalších aplikací.
1. Přejděte na obrazovku
zařízení ťuknutím na prostřední
ikonu vespod aplikace F .
2. Zvolte položku Upozornění 8 .
3. Zobrazí se v ýběr upozornění,
která můžete aktivovat ťuknutím
na přepínač vedle názvu .
4. Při zapínání upozornění bude
aplikace bude žádat o různá
povolení k přístupu – pro správnou funkci je nutné přístup
povolit. Při prvním nastavení
se zobrazí také obrazovka
pro povolení přístupu
k oznámením. Zapněte přepínač
vedle aplikace Da Fit 6 .

Nastavení vzhledu
ciferníku
Aligator Watch Pro X nabízí velice
širokou nabídku vzhledů ciferníků.
Přímo v hodinkách je předinstalováno několik vzhledů.
Díky aplikaci pak máte k dispozici
desítk y dalších vzhledů, včetně
možnosti nastavení vlastní
fotografie či obrázku přímo
na pozadí ciferníku hodinek.
19

Změna vzhledu ciferníku
v hodinkách

Výběr dalších vzhledů
ciferníků v aplikaci

1. Přitiskněte prst na displej
hodinek tak dlouho, dokud se
ak tuální ciferník nezmenší.
2. Pohybem prstu do stran
v yber te z nabídk y ciferníků,
k teré jsou k dispozici.
3. Vybraný ciferník potvrďte
dotekem na obrazovku.

1. Ťukněte na prostřední ikonu
ve spodní části aplikace
a zvolte Ciferníky.
2. Zobrazí se ciferník y
instalované v hodinkách.
3. Ve spodní části obrazovk y
zvolte položku Další ciferníky.
Chvilku vyčkejte, až se načtou
všechny ciferník y, k teré jsou
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Nastavení vlastního
obrázku na ciferníku
1. Přejděte na obrazovku zařízení
ťuknutím na prostřední ikonu
ve spodní části aplikace
a zvolte Ciferníky.
2. Zvolte 5. ciferník a ťukněte
na tlačítko Upravit vedle něj 9 .
3. Tlačítkem Vyberte obrázek
si můžete nastavit vlastní
fotku nebo obrázek jako
pozadí ciferníku.
4. Lze také nastavit vlastní barvu
písma a umístění informací
na obrazovce.
5. Stiskem tlačítka Uložit
vpravo nahoře uložíte změny
a nahrajete vlastní ciferník
do hodinek.

k dispozici (postupně jsou
přidávány stále nové ciferníky).
4. Ťukněte na ciferník, který
chcete použít a následně
ťukněte na tlačítko
Stažení pod ciferníkem.
5. Dojde ke stažení a následně
nainstalování ciferníku
do hodinek. Postup je možno
sledovat na obrazovce telefonu.

Záznam tréninku
na hodinkách
nebo v aplikaci
Jak již bylo zmíněno v kapitole
Funkce, umožňují hodink y
záznam tréninku pro několik druhů
sportu. Trénink je však možno
zaznamenávat také přímo
pomocí aplikace Da Fit
v telefonu. V takovém případě
slouží hodinky pouze jako snímač
kroků a tepové frek vence
a trénink se bude zaznamenávat
v přímo v aplikaci, včetně trasy
21

Funkce telefonování
a hudby v hodinkách
Dík y vestavěnému mikrofonu
a reproduktoru umožňují hodinky
telefonování a poslech hudby.
Po aktivaci této funkce se chovají
jako pokročilá handsfree
souprava, umožňující přijímat
i pokládat hovor y a v y táčet
telefonní čísla i kontak ty
přímo v hodinkách.
Pozor!
Po připojení a ak tivaci funkce
telefonování je do hodinek také
přesměrováno přehrávání
hudby i audia z telefonu
a ovládání hlasového asistenta.

Aktivace a deaktivace
funkce telefonování
získané z GPS přijímače telefonu.
Pro spuštění tréninku v telefonu
stiskněte v aplikaci Da Fit pr vní
ikonu zleva vespod obrazovky E ,
abyste přešli na obrazovku Dnes.
Ťukněte na kar tu Venkovní běh
a stiskněte tlačítko Start. Záznam
tréninku v telefonu se spustí.
Po ukončení tréninku se tréninková
data uloží a je možné si
v kalendáři zpětně prohlédnout
trasu na mapě a další informace.
22

Aby bylo možné používat funkci
telefonování v hodinkách,
je třeba ji nejpr ve zapnout
v hodinkách a následně
spárovat telefon s hodinkami
pomocí duálního bezdrátového
audio připojení.
1. Na hodinkách spusťte
v nabídce funkcí Nastavení
a následně ťukněte na položku
Telefon tak, aby se za ní
zobrazilo: Zap. – ikona telefonu
zezelená.

2. Na Vašem mobilním telefonu
v nastavení Bluetooth zvolte
Spárovat nové zařízení
a v yhledejte zařízení
Audio_ProX_...
3. Připojte se k tomuto zařízení.
4. Dojde ke spárování telefonní
funkce hodinek. Hotovo!
Pro deaktivaci funkce telefonování na hodinkách spusťte
Nastavení a následně ťukněte
na položku Telefon tak, aby
se za ní zobrazilo: Vyp. – ikona
zešedne. Chcete-li funkci deaktivovat permanentně, v ymažte
na telefonu v nastavení Bluetooth
zařízení Audio_ProX_...
ze seznamu spárovaných zařízení.
Pozor! Je-li funkce telefonu
ak tivní, doba výdrže nabití
baterie se sníží.

• Mikrofon lze zapnout / vypnout
pomocí ikony s mikrofonem L .
Je-li funkce telefonování ak tivní,
bude se hudba a audio z telefonu
přenášet do hodinek. Můžete
využít i funkci dálkového ovládání
přehrávače v mobilu pomocí
hodinek a užít si hudbu přímo
v hodinkách dík y vestavěnému
reproduk toru o v ýkonu 3W.

Telefonování a přehrávání
hudby přímo v hodinkách
• Ťuknutím na čer venou ikonu
lze příchozí hovor odmítnout,
pomocí zelené naopak přijmout G .
• Ťuknutím na ikonu telefonu H
můžete telefonický hovor přepínat
mezi hodinkami a telefonem.
• Ťuknutím na ikonu s reproduktorem K nastavíte hlasitost.
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Další funkce telefonování
v hodinkách

Přidání oblíbených kontaktů
v aplikaci

1. Zvolte v nabídce funkcí
položku Telefon.
2. Zobrazí se nabídka
telefonování M :
• Historie – zobrazí seznam
posledních hovorů – ťuknutím
lze zavolat na zvolené
číslo / jméno znovu.
• Číselník – slouží k ručnímu
zadávání telefonního
čísla pro volání.
• Kontakty – seznam
oblíbených kontak tů
pro volání z hodinek.
Nastavuje se pomocí
aplikace v telefonu.

1. Spusťte aplikaci
Da Fit v telefonu.
2. Přejděte na obrazovku
nastavení hodinek ťuknutím
na prostřední ikonu
vespod aplikace F .
3. Zvolte položku
Oblíbené Kontakty.
4. Stiskněte Přidat a zvolte
ve Vašem telefonním seznamu
až 8 kontak tů. Pro správnou
funkci je nutné povolit aplikaci
přístup ke kontak tům.
5. Po v ýběru kontak tů stiskněte
Potvrdit, nejpr ve v pravém
horním rohu a pak na hlavní
obrazovce.
6. Přenos kontak tů
bude zahájen.
7. Dokončení přenosu
je indikováno v aplikaci.
Pozor! Pro správnou funkci je
třeba, aby byl telefon v blízkosti
hodinek. Dle prostředí se dosah
bezdrátového spojení může
lišit od jednotek až po nízké
desítk y metrů.

24

Vyhledání telefonu
pomocí hodinek
a obráceně

Nyní si budete moci nastavit např.
váhu, věk a další informace o Vás,
ale také denní cíl.

Jsou-li hodink y propojeny
s telefonem, je možné jej
pomocí nich snadno nalézt.
Zvolte v nabídce funkcí hodinek
Nastavení → Hledání telefonu.
Následně můžete ťuknutím
na ikonu na obrazovce hodinek
spustit přehrávání zvuku
v hodinkách.
Hledáte-li naopak hodink y,
spusťte aplikaci Da Fit
v telefonu, přejděte
na obrazovku nastavení hodinek
(prostřední ikona dole) a zvolte
Ostatní → Najít zařízení.
Hodink y se rozsvítí a budou
vibrovat.

Voděodolnost IP67

Pozor! Vibrace musí být
na hodinkách povolena a baterie
nesmí být vybitá. Jinak dojde
pouze k rozsvícení
obrazovky hodinek.

Hodinky jsou konstruovány jako
voděodolné podle normy IP67,
přesto však důrazně doporučujeme,
abyste kontaktu s vodou v maximální možné míře předcházeli.
Během používání hodinek může
v důsledku nárazů či opotřebení
pouzdra dojít k mikroskopickým
trhlinám v těsnění. Do pouzdra
by v takovém případě mohla vniknout voda a způsobit poškození,
které není kryto zárukou. Nikdy se
s hodinkami nepotápějte, ani se
s nimi nekoupejte či nesprchujte –
voda pod tlakem nebo horká voda
by mohla proniknout do hodinek
a způsobit poškození, které není
kryto zárukou. Nikdy nemačkejte
tlačítka, pokud je pouzdro
v kontaktu s vodou,mohlo by dojít
k průniku vody a poškození,
které není kryto zárukou.

Úprava osobních
nastavení a údajů
Pro úpravu osobních informací
a změnu některých dalších nastavení aplikace stiskněte ve spodní
části obrazovky ikonu vpravo –
zobrazí se obrazovka Můj Profil.
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Odstraňování problémů
Upozornění se nezobrazují na hodinkách
Zkontrolujte prosím, zda jste povolili přístup aplikace Da Fit
k oznámením podle tohoto návodu (viz kapitola Nastavení
upozornění na hodinkách). Případně otevřete nastavení telefonu
a zadejte do vyhledávacího pole Přístup k oznámením a zkontrolujte,
že přístup je pro Da Fit zapnutý.

Hodinky se nepřipojují
Pokud se Vám nedaří hodink y připojit k telefonu, zkuste v ypnout
a zapnout Bluetooth na Vašem telefonu a telefon restar tovat.
Pokud se hodink y nepřipojí, zkuste je v aplikaci znova v yhledat.
Pokud se hodink y nepřipojí, proveďte jejich reset – v hodinkách
přejeďte zleva do prava, až se zobrazí menu, zvolte Nastavení
a Reset. Následně restar tujte telefon a hodink y znovu připojte
v aplikaci podle postupu v kapitole Spojení s telefonem.

Hodinky nelze nabít powerbankou
Nabíjecí proud hodinek je velmi malý. Proto něk teré powerbank y
mylně v yhodnotí připojené hodink y jako telefon, k ter ý je již nabitý
a automatick y v ypnou nabíjení.
Další informace, návody a videonávody,
jak nastavit chy tré hodink y naleznete na adrese:
http://www.aligator.cz/awprox
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Bezpečnost a ekologie
Vestavěný akumulátor
Výrobek obsahuje vestavěný jednočlánkový lithiový akumulátor, který nepatří
do běžného komunálního odpadu, může obsahovat látky, škodlivé životnímu
prostředí! Poté, co výrobek doslouží, lze akumulátor vyjmout a předat
k dalšímu ekologickému zpracování.

Návod na bezpečné vyjmutí akumulátoru uživatelem
nebo kvalifikovaným profesionálem nezávislým na prodejci
Přesvědčte se, že akumulátor je zcela vybitý (případně nechte hodinky nejprve zcela vybít).
Nožem nebo dlátem opatrně odlepte zadní stěnu hodinek. Nebezpečí úrazu!
Po jednom odpojte nebo nůžkami přerušte přívodní vodiče k akumulátoru tak, abyste
předešli zkratu. Opatrně vyjměte akumulátor tak, aby nedošlo k perforaci či deformování
akumulátoru – nebezpečí úniku elektrolytu, zkratu a úrazu! Dbejte pravidel bezpečnosti
práce a používejte ochranné pomůcky, případně úkon přenechejte odborníkovi!

Použitá elektrozařízení
Výrobek nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu, může obsahovat látky
nebezpečné pro životní prostředí! Po ukončení používání musí být předán na příslušné
sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Informujte se u svého
prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází případně
ho můžete odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o.
Nakládání s výrobkem v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné.

Prohlášení o shodě
Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení
ALIGATOR WATCH PRO X, Y32, je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici
na těchto internetových stránkách: www.aligator.cz.
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akujeme Vám, že ste si zakúpili v ýrobok značk y ALIGATOR.
Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie
Vašich nov ých chy tr ých hodiniek.

Dôležité pokyny
Zaobchádzajte s v ýrobkom a príslušenstvom opatrne,
chráňte ho pred mechanick ým poškodením a nečistotami.
Chráňte v ýrobok a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami.
Nevhadzujte v ýrobok do ohňa ani ho nev ystavujte teplotám
nad + 60 °C hrozí nebezpečenstvo v ýbuchu.
Výrobok obsahuje vstavaný akumulátor.
Chráňte v ýrobok a príslušenstvo pred pádom na zem.
Výrobok neobsahuje žiadne užívate sk y opravite né súčasti,
nikdy v ýrobok ani príslušenstvo nerozoberajte.
V lietadle v ýrobok v ypnite, pokia nie je v ýslovne povolené
ho používať.
Nepoužívajte v ýrobok v blízkosti v ýbušnín.
Uchovajte mimo dosahu detí a nedovo te im, aby si s v ýrobkom
hrali. Môže obsahovať malé súčasti, k tor ými by sa mohli udusiť
alebo sa môžu poraniť iným spôsobom.
Sof tvér aj hardvér v ýrobku je priebežne inovovaný.
Výrobca si preto v yhradzuje právo zmeny návodu aj jednotliv ých
funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.
alšie informácie, návody a videonávody,
ako nastaviť chy tré hodink y nájdete na adrese:
http://www.aligator.cz/awprox
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Ovládanie a montáž remienkov
Hodink y sa ovládajú pomocou dotykovej obrazovk y
a tlačidla na boku.
2

1

Remienok hodiniek sa dá ahko
nasadiť alebo odňať pomocou
páčk y umiestnenej na každej
z osičiek na spodnej časti
remienka 3 . Stlačte páčku
a osička sa uvo ní.

3

Skrátenie kovového remienka
U článkov remienka, k toré chcete
odstrániť, v y tlačte alebo v yrazte
spojovacie osičk y tenk ým nástrojom
v smere šípk y → 6 .
Opätovné pripojenie remienka
uskutočníte zatlačením
osičk y na miesto → 7 .
7
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6

Správne nosenie hodiniek
Nasaďte si hodink y na zápästie tak, aby zadná strana so snímačmi
tesne priliehala k povrchu vašej ruk y, pozri obr. 4 .
4
Senzor

Nabíjanie
Pred pr v ým použitím hodink y nabite. Na nabíjanie použite
priložený magnetick ý adaptér 5 , k tor ý sa prikladá ku kontak tom
na zadnej strane hodiniek. Magnety budú držať koniec adaptéra
v správnej polohe. Druhý koniec adaptéra zapojte do vhodnej
zásuvk y USB. Po pripojení sa na displeji zobrazí stav
nabitia batérie.

5

Magnetický
adaptér

USB
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Zapnutie a vypnutie
Ak chcete hodink y zapnúť / v ypnúť, stlačte a podržte tlačidlo
na boku hodiniek 1 , k ým sa hodink y nezapnú / v ypnú.
Na displeji hodiniek budete musieť ešte potvrdiť v ypnutie 2 .

Základy ovládania
Displej hodiniek je štandardne stmavený, aby sa šetrila energia
batérie. Ak chcete ak tivovať zobrazenie hodiniek, stlačte tlačidlo
Displej sa po krátkom čase sám stmaví alebo ho môžete stmaviť
stlačením tlačidla 1 .

A

B
Schema základného
usporiadanie
ciferníkov
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D

C

1

.

Ak chcete zobraziť ponuku funkcií,
posúvajte prstom po displeji
z ava doprava → B
(opačným pohybom sa vrátite
späť ). Štandardne sa zobrazuje
kruhová ponuka E .
Ak chcete v ybrať funkciu, ťuknite
na príslušnú ikonu v ponuke
a ťuknutím do stredu displeja
ju ak tivujete. V nastaveniach
je možné prepnúť štýl menu
na klasick ý F riadkov ý zoznam
(Nastavenia → Štýl menu).
Posúvaním prsta po displeji
sprava do ava →
môžete postupne prechádzať
obrazovkami jednotlivých funkcií
a nameraných hodnôt.

Ak chcete rýchle zobrazenie
správ, potiahnite prstom
nahor z dolnej časti hlavnej
C (ak sa chcete
obrazovk y
vrátiť späť, potiahnite prstom
na druhú stranu) .
Pre rýchle nastavenie a preh ad
potiahnite prstom nadol
z hornej časti hlavnej
A (potiahnutím
obrazovk y
na druhú stranu sa vrátite späť ).
Môžete r ýchlo prepínať režimy
hodiniek, upravovať jas, vibrácie
alebo spúšťať nastavenia.
Zobrazujú sa aj informácie
o pripojení, stave batérie a počasí.

Ak sa chcete vrátiť o úroveň
vyššie v ponuke, stlačte
tlačidlo 1 alebo potiahnite
prstom po displeji
z ava doprava → .
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Ponuka funkcií
B Potiahnutím prsta po displeji
z ava doprava v yber te jednu
z nasledujúcich funkcií:

Kroky Počet krokov za deň. Počíta sa vždy
od polnoci. Hodnota je približná a môže sa líšiť
od počtu skutočne prejdených krokov.

Spánok
Zobrazuje informácie a štatistik y
o d žke a k valite spánku.

Srdečný tep / Tepová frekvencia – na jej meranie
sa používa snímač na zadnej strane hodiniek,
je potrebné, aby boli hodink y správne umiestnené
na zápästí. Hodnota je približná, nemožno
ju použiť na lekárske účely.
Športy Meranie tréningovej ak tivity. K dispozícii
sú rôzne špor ty a ak tivity. Vyber te ak tivitu a ťuknutím na položku ju spustite. Po spustení tréningu
je možné meranie pozastaviť /prerušiť posunutím
obrazovk y z ava doprava a stlačením tlačidla.
Telefón Funkcia telefonovania. Zoznam posledných
hovorov, možnosť v y táčania a zobrazenie
kontak tov synchronizovaných s hodinkami.
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Tlak Odhadovaný kr vný tlak – experimentálna
funkcia, nameraná hodnota nemusí zodpovedať
skutočnosti a nemožno ju nijako garantovať,
na meranie sa používa aproximácia zo snímača
srdcovej frek vencie. Nemôže sa používať
na lekárske účely.
Okysličenie Zobrazenie ok ysličenia kr vi
– experimentálna funkcia, nameraná hodnota
nemusí zodpovedať skutočnosti a nemožno
ju nijako zaručiť, na meranie sa používa
aproximácia zo snímača srdcovej frek vencie.
Nemôže sa používať na lekárske účely.
Počasie Ak tuálne informácie o počasí
(len ak je telefón pripojený).
Potiahnite prstom zdola nahor a pozrite si
predpoveď na nasledujúcich 6 dní.
Spúšť Umožňuje dia kovo ovládať spúšť
fotoaparátu na telefóne.
Vyžaduje spustenie aplikácie v telefóne.

Prehrávač Umožňuje dia kovo ovládať
prehrávač hudby v telefóne. Ak je ak tívna funkcia
telefonovania z hodiniek, zvuk skladby sa bude
prehrávať priamo zo zabudovaného
reproduk tora v hodinkách.
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Dýchanie
Funkcie dýchacích cvičení.

Nastavenia Nastavenia a užitočné funkcie.
Môžete nastaviť funkciu volania, jas, vibrácie,
štýl ponuk y, zobraziť technické informácie,
resetovať údaje a ďalšie. Obsahuje aj užitočné
funkcie (stopk y, časovač a ďalšie).

Užitočné funkcie
V ponuke funkcií v yber te položku
Nastavenia a v yber te jednu
z užitočných funkcií:

Hra
2 hry na skrátenie dlhej chvíle.

Stopky
Jednoduché stopky.

Budík
Možnosť nastavenia nieko kých budíkov priamo
v hodinkách.
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Časovač
Jednoduchý časovač (minútka).

Aplikácia
Zobrazí kód QR na jednoduché stiahnutie aplikácie
hodiniek do telefónu.

Vyh adávanie telefónu
Po aktivácii sa v odloženom telefóne spustí zvuk,
čo u ahčí jeho nájdenie.

Informačné obrazovky
D Ke potiahnete prstom
po obrazovke sprava do ava
postupne sa zobrazia informačné
obrazovk y pre funkcie hodiniek:

Dnes
Zobrazuje počet krokov, čas posledného spánku
a čas tréningovej aktivity. Ťuknutím na každú
hodnotu zobrazíte podrobné informácie.
Zdravie
Zobrazuje posledný srdcový tep, krvný tlak
a okysličenie krvi. Ťuknutím na každú hodnotu
spustíte nové meranie.
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Počasie
Zobrazuje informácie o počasí.
Ak chcete zobraziť predpoveď na nasledujúcich
6 dní, prejdite zdola nahor.
Spúšť
Umožňuje dia kovo ovládať spúšť fotoaparátu na
telefóne. Vyžaduje spustenie aplikácie v telefóne.

Prehrávač
Umožňuje dia kovo ovládať prehrávač hudby
v telefóne.

Dýchání
Funkcie dýchacích cvičení.

Asistent
Ak je aktivovaná funkcia hodiniek, ťuknutím
na ikonu spustite hlasového asistenta v telefóne.

Telefón
Ak je aktivovaná funkcia hodiniek,
zobrazia sa ovládacie prvky telefónu
(história hovorov, číselník a kontakty).
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Spojenie s telefónom
K plnému v yužitiu všetk ých funkcií je potrebné chy tré hodink y
bezdrôtovo prepojiť s aplikáciou v telefóne. Stiahnite a nainštalujte
si do telefónu aplikáciu Da Fit:

Pozor! Po inštalácii a pr vom
spustení bude treba aplikácii
Povoliť 6 všetk y povolenia,
o k toré budete nieko kokrát
požiadaní. Inak nebude
správne fungova .
Po povolení všetkých oprávnení
sa otvorí stránka s profilom.
Zadajte Vaše údaje – pohlavie,
výšku, vek, atď. Nastavenie
dokončíte tlačidlom naspodku
s ikonou Potvrdenie.
(Pre presnejšie záznamy
a v ýpočet hodnôt odporúčame
zadať Vaše informácie
pod a skutočnosti).
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Prepojenie hodiniek
s telefónom:
1. V aplikácii prejdite na
obrazovku Dnes ťuknuntím
na pr vú ikonu z ava v spodnej
časti obrazovk y E .
2. Priblížte hodink y tesne
k telefónu a stlačte tlačidlo
Pridať 7 .
3. Aplikácia zobrazí zoznam
nájdených zariadení.
4. Vyber te ťuknutím zariadenie
Aligator Pro X.
5. Dôjde ku spárovaniu
hodiniek. Hotovo!

Zobrazenie nameraných
dát v telefóne
Po spárovaní hodiniek s telefónom
spustite aplikáciu Da Fit a v spodnej
časti obrazovky aplikácie stlačte
prvú ikonu z ava.
Zobrazí sa obrazovka Dnes
s informáciami stiahnutými
z hodiniek – počet krokov, spánok,
záznam tepovej frekvencie, teplota,
krvný tlak, okysličenie krvi, záznam
tréningových aktivít a ďalšie údaje.
Po ťuknutí na kartu niektorej
meranej veličiny si môžete prezerať
aj záznamy spätne za predchádzajúce dni, poprípade si vybrať
z kalendára dátum, o ktorom
chcete zistiť informácie.
42

Poznámka:
dáta sa priebežne s ahujú
z hodiniek pomocou bezdrôtového
pripojenia, hodink y však musia
by v dosahu telefónu – rádovo
nieko ko metrov.

Nastavenie hodiniek
Hodink y sa nastavujú pomocou
aplikácie Da Fit v telefóne.
V spodnej časti obrazovk y
aplikácie stlačte prostrednú
ikonu so symbolom hodiniek.
Teraz už môžete vykonávať všetky
nastavenia hodiniek, (zmenu
vzh adu ciferníku, alarmy, notifikácie a mnoho ďalších funkcií ).

Nastavenie upozornení
na hodinkách
Dôležitou funkciou hodiniek je
upozornenie na prichádzajúce
hovor y, správ y SMS, správ y
zo sociálnych sietí a upozornenia
ďalších aplikácií.
1. Prejdite na obrazovku zariadenia
ťuknutím na prostrednú
ikonu naspodku aplikácie F .
2. Zvo te položku Upozornenie 8 .
3. Zobrazí sa v ýber upozornení,
ktoré môžete aktivovať ťuknutím
na prepínač ved a názvu .
4. Pri zapínaní upozornenia bude
aplikácia žiadať o rôzne povolenia
na prístup – kvôli správnej
funkcii je nutné prístup povoliť.
Pri prvom nastavení sa zobrazí aj
obrazovka pre povolenie prístupu
k oznámeniam. Zapnite prepínač
ved a aplikácie Da Fit 6 .

Nastavenie vzh adu
ciferníka
Aligator Watch Pro X ponúka ve mi
širokú ponuku vzh adov ciferníkov.
Priamo v hodinkách je predinštalovaných nieko ko vzh adov. Vďaka
aplikácii potom máte k dispozícii
desiatky ďalších vzh adov, vrátane
možnosti nastavenia vlastnej fotografie či obrázku priamo na pozadí
ciferníku hodiniek.
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Zmena vzh adu ciferníku
v hodinkách

Výber alších vzh adov
ciferníkov v aplikácii

1. Pritlačte prst na displej hodiniek
tak dlho, k ým sa ak tuálne
ciferník nezmenší.
2. Pohybom prsta do strán
v yber te z ponuk y ciferníkov,
k toré sú k dispozícii.
3. Vybraný ciferník potvrďte
dotykom na obrazovku.

1. Prejdite na obrazovku
zariadenia ťuknutím
na prostrednú ikonu naspodku
aplikácie a vyberte Ciferníky.
2. Zobrazia sa ciferník y
inštalované v hodinkách.
3. V spodnej časti obrazovk y
zvo te položku alšie ciferníky.
Chví ku počkajte, kým sa
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Nastavenie vlastného
obrázku na ciferníku
1. Prejdite na obrazovku
zariadenia ťuknutím
na prostrednú ikonu naspodku
aplikácie a v yber te Ciferníky.
2. Zvo te 5. ciferník a ťuknite na
tlačidlo Upraviť ved a neho 9 .
3. Tlačidlom Vyberte obrázok
si môžete nastaviť vlastné fotku
alebo obrázok ako pozadie
ciferníku.
4. Je možné tiež nastaviť vlastnú
farbu písma a umiestnenie
informácií na obrazovke.
5. Stlačením tlačidla Uložiť
vpravo hore uložíte zmeny
a nahráte vlastný ciferník
do hodiniek.

načítajú všetky ciferníky, ktoré
sú k dispozícii (postupne sa
pridávajú stále nové ciferníky).
4. Ťuknite na ciferník, k tor ý
chcete použiť a následne
ťuknite na tlačidlo Stiahnutie
pod ciferníkom.
5. Dôjde k stiahnutiu a následne
nainštalovanie ciferníku
do hodiniek.
Postup je možné sledovať
na obrazovke telefónu.

Záznam tréningu
na hodinkách
alebo v aplikácii
Ako už bolo spomenuté v kapitole
Funkcie, umožňujú hodinky
záznam tréningu pre nieko ko
druhov športov. Tréning je však
tiež možné zaznamenávať priamo
pomocou aplikácie Da Fit
v telefóne. V takom prípade slúžia
hodinky len ako snímač krokov
a tepovej frekvencie a tréning
sa bude zaznamenávať v priamo
v aplikácii, vrátane trasy získanej
45

Funkcie telefónu
a hudby v hodinkách
Vďaka zabudovanému mikrofónu
a reproduktoru môžete hodinkami
telefonovať a počúvať hudbu.
Po aktivácii fungujú ako pokročilá
náhlavná súprava hands-free,
k torá umožňuje prijímať
a uskutočňovať hovor y a v y táčať
telefónne čísla a kontak ty
priamo na hodinkách.
Pozor! Po pripojení a ak tivácii
funkcie volania sa do hodiniek
presmeruje aj prehrávanie hudby
a zvuku z telefónu a ovládanie
hlasového asistenta.

Aktivácia a deaktivácia
funkcie telefonovania

z GPS prijímača telefónu.
Na spustenie tréningu v telefóne
stlačte v aplikácii Da Fit prvú ikonu
z ava naspodku obrazovky E ,
aby ste prešli na obrazovku Dnes.
Ťuknite na kartu Vonkajší beh
a stlačte tlačidlo Štart. Záznam
tréningu v telefóne sa spustí.
Po ukončení tréningu sa tréningové dáta uložia a je možné
si v kalendári spätne pozrieť trasu
na mape a ďalšie informácie.
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Ak chcete používať funkciu
telefónu na hodinkách, musíte
ju najpr v povoliť na hodinkách
a potom spárovať telefón
s hodinkami pomocou duálneho
bezdrôtového zvukového
pripojenia.
1. Na hodinkách prejdite
do ponuk y Nastavenia
v ponuke funkcií a potom
ťuknutím na položku Telefón
ju zobrazte: Zap. – ikona
telefónu sa zmení na zelenú.

2. V mobilnom telefóne
v nastaveniach Bluetooth
v yber te možnosť Spárovať
nové zariadenie a v yh adajte
položku Audio_ProX_...
3. Pripojte sa k tomuto zariadeniu.
4. Funkcia telefónu hodiniek
je spárovaná. Hotovo!
Ak chcete deaktivovať funkciu
telefónu na hodinkách, otvorte
Nastavenia a potom ťuknite
na položku Telefón tak, aby sa
zobrazilo: Vyp. – ikona sa zmení
na sivú. Ak chcete funkciu
natr valo deak tivovať, odstráňte
zariadenie Audio_ProX_...
zo zoznamu spárovaných
zariadení v nastaveniach
Bluetooth v telefóne.
Pozor! Ke je funkcia telefónu
ak tívna, zníži sa výdrž batérie.

• Mikrofón môžete
zapnúť / vypnúť pomocou ikony
mikrofónu L . Ak je funkcia
telefonického hovoru ak tívna,
hudba a zvuk z telefónu sa
prenesú do hodiniek. Pomocou
hodiniek môžete používať aj
funkciu dia kového ovládania
prehrávača v mobilnom telefóne
a vďaka zabudovanému 3W
reproduk toru si v ychutnávať
hudbu priamo na hodinkách.

Telefonovanie a prehrávanie
hudby na hodinkách
• Ťuknutím na čer venú ikonu
odmietnete prichádzajúci
hovor a ťuknutím na zelenú
ikonu ho prijmete G .
• Ťuknutím na ikonu telefónu H
prepnete telefónny hovor
medzi hodinkami a telefónom.
• Ťuknutím na ikonu reproduktora
upravte hlasitosť K .
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alšie funkcie
na uskutočňovanie hovorov
na hodinkách

Pridanie ob úbených
kontaktov v aplikácii

1. V ponuke funkcií v yber te
položku Telefón.
2. Zobrazí sa ponuka
telefonovania M :
• História – zobrazí zoznam
posledných hovorov – ťuknutím
na položku znova zavoláte
na v ybrané číslo / meno.
• Číselník – slúži na ručné
zadanie telefónneho čísla
pre hovor.
• Kontakty – zoznam
ob úbených kontak tov,
k tor ým môžete z hodiniek
volať. Nastavenie pomocou
aplikácie v telefóne.

1. Spustite aplikáciu
Da Fit v telefóne.
2. Prejdite na obrazovku
nastavenia hodiniek ťuknutím
na strednú ikonu v spodnej
časti aplikácie F .
3. Vyber te položku
Ob úbené kontakty.
4. Stlačte tlačidlo Pridať
a v yber te až 8 kontak tov
v telefónnom zozname.
Aby aplikácia správne
fungovala, musíte jej povoliť
prístup ku kontak tom.
5. Po v ýbere kontak tov stlačte
tlačidlo Potvrdiť, najpr v
v pravom hornom rohu
a potom na hlavnej obrazovke.
6. Zahajuje sa prenos kontakov.
7. Ukončenie prenosu je
indikované v aplikácii.
Pozor! Telefón musí by blízko
hodiniek, aby správne fungovali.
V závislosti od prostredia sa
dosah bezdrôtového pripojenia
môže pohybova od jednotiek
až po nízke desiatk y metrov.
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Vyh adávanie telefónu
pomocou hodiniek
a naopak
Ak sú hodink y pripojené
k telefónu, môžete ich ahko
lokalizovať. V ponuke funkcií
hodiniek v yber te položku
Nastavenia → Vyh adávanie
telefónu. Potom môžete ťuknúť
na ikonu na obrazovke hodiniek
a spustiť prehrávanie zvuku
na hodinkách.
Ak h adáte hodink y, spustite
aplikáciu Da Fit v telefóne,
prejdite na obrazovku nastavenia
hodiniek (stredná ikona v spodnej
časti) a v yber te položku
Ostatné → Nájsť zariadenie.
Hodink y sa rozsvietia
a začnú vibrovať.
Pozor! V hodinkách musia by
povolené vibrácie a batéria
nesmie by vybitá.
V opa nom prípade sa obrazovka
hodiniek iba rozsvieti.

Úprava osobných
nastavení a údajov
Ak chcete upraviť svoje osobné
údaje a zmeniť niektoré ďalšie
nastavenia aplikácie, stlačte ikonu
vpravo v dolnej časti obrazovky –
zobrazí sa obrazovka Môj profil.
Teraz budete môcť nastaviť svoju
hmotnosť, vek a ďalšie informácie
o sebe, ako aj denný cie .

Vodotesnosť IP67
Hodinky sú navrhnuté tak, aby boli
odolné voči vode pod a štandardu
IP67, dôrazne však odporúčame,
aby ste sa kontaktu s vodou čo
najviac vyhýbali. Počas používania
môžu vzniknúť mikroskopické
trhliny v tesnení v dôsledku
nárazov alebo opotrebovania
puzdra. V takom prípade by sa
do puzdra mohla dostať voda
a spôsobiť poškodenie, na ktoré
sa nevzťahuje záruka.S hodinkami
sa nikdy nepotápajte, nekúpte ani
nesprchujte – tlaková alebo horúca
voda by mohla preniknúť do hodiniek a spôsobiť poškodenie, na
ktoré sa nevzťahuje záruka.Nikdy
nestláčajte tlačidlo, ak je puzdro
v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť
k vniknutiu vody a poškodeniu,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
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Odstraňovanie problémov
Upozornenia sa nezobrazujú na hodinkách
Skontrolujte prosím, či ste povolili prístup aplikácie Da Fit
k oznámeniam pod a tohto návodu (viď kapitola Nastavenie
upozornení na hodinkách). Prípadne otvor te nastavenie telefónu
a zadajte do v yh adávacieho po a Prístup k oznámeniam
a skontrolujte, že prístup je pre Da Fit zapnutý.

Hodinky sa nepripojujú
Ak sa Vám nedarí hodink y pripojiť k telefónu, skúste v ypnúť a zapnúť
Bluetooth na Vašom telefóne a telefón reštar tovať. Ak sa hodink y
nepripoja, skúste ich v aplikácii znova v yh adať. Ak sa hodink y
nepripoja, v ykonajte ich reset – v hodinkách prejdite z ava doprava,
až sa zobrazí menu, zvo te Nastavenia a Reset. Následne reštar tujte
telefón a hodink y znovu pripojte v aplikácii pod a postupu v kapitole
Spojenie s telefónom.

Hodinky nejde nabiť powerbankou
Nabíjací prúd hodiniek je ve mi malý. Preto niek toré powerbank y
mylne v yhodnotia pripojené hodink y ako telefón, k tor ý je už nabitý
a automatick y v ypnú nabíjanie.
alšie informácie, návody a videonávody,
ako nastaviť chy tré hodink y nájdete na adrese:
http://www.aligator.cz/awprox
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Bezpečnosť a ekológia
Vstavaný akumulátor
Výrobok obsahuje vstavaný jednočlánkové lítiový akumulátor, ktorý nepatrí
do bežného komunálneho odpadu, môže obsahovať látky, škodlivé životnému
prostrediu! Potom, čo výrobok doslúži, možno akumulátor vybrať a odovzdať
k ďalšiemu ekologickému spracovaniu.

Návod na bezpečné vybratie akumulátoru užívateľom
alebo kvalifikovaným profesionálom nezávislým na predajcovi
Presvedčte sa, že akumulátor je úplne vybitý (prípadne nechajte hodinky najprv úplne vybiť ).
Nožom alebo dlátom opatrne odlepte zadnú stenu hodiniek. Nebezpečenstvo úrazu!
Po jednom odpojte alebo nožnicami prerušte prívodné vodiče k akumulátoru tak, aby ste
predišli skratu. Opatrne vyberte akumulátor tak, aby nedošlo k perforácii či deformovaní
akumulátora – nebezpečenstvo úniku elektrolytu, skratu a úrazu! Dbajte pravidiel bezpečnosti
práce a používajte ochranné pomôcky, prípadne úkon prenechajte odborníkovi!

Použité elektrozariadenia
Výrobok nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, môže obsahovať látky
nebezpečné pre životné prostredie! Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné
zberné miesto, kde zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Informujte sa u svojho
predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza prípadne ho môžete odovzdať
priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o..
Nakladanie s výrobkom v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

Vyhlásenie o zhode
Týmto ADART COMPUTERS s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia
ALIGATOR WATCH Pro X, Y32, je v súlade so smernicou 2014/53/EU.
Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode je k dispozícii
na týchto internetových stránkach: www.aligator.cz.
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Dzi kujemy za zakup produk tu firmy ALIGATOR.
Zapoznaj si z instrukcjami dotycz cymi korzystania
z nowego smar twatcha.

Wa ne instrukcje
Z produk tem i akcesoriami nale y obchodzi si ostro nie
i chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami.
Nale y chroni produk t i akcesoria przed ekstremalnymi
temperaturami.
Nie nale y wrzuca produk tu do ognia ani w ystawia go
na dzia anie temperatur y pow y ej +60°C (+60°F ).
Produk t zawiera wbudowany akumulator.
Zabezpiecz produk t i akcesoria przed upadkiem na ziemi .
Produk t nie zawiera cz ci, k tóre mog by naprawione przez
u y tkownika, nie nale y demontowa produk tu ani akcesoriów.
Wy czaj produk t na pok adzie samolotu, chyba e zosta
on specjalnie upowa niony do u ycia.
Nie u y wa produk tu w pobli u materia ów w ybuchow ych.
Przechow y wa w miejscu niedost pnym dla dzieci i nie pozwala
im na zabaw produk tem. Mo e on zawiera ma e cz ci,
k tóre mog spowodowa zad awienie lub inne obra enia.
Oprogramowanie i sprz t produk tu s stale unowocze niane.
Dlatego producent zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji
i poszczególnych funkcji telefonu bez wcze niejszego powiadomienia.
Wi cej informacji, samouczki i filmy instruk ta owe
dotycz ce konfiguracji smar twatcha mo na znale
na stronie http://www.aligator.cz/awprox
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Regulatory i mocowanie ta my
Zegarek jest sterowany za pomoc ekranu dotykowego i przycisku
znajduj cego si z boku.
2

1

Pasek zegarka mo na atwo
zak ada i zdejmowa za pomoc
d wigni umieszczonej na ka dej
z w ypustek u do u paska 3 .
Popchnij d wigni , a zostanie
ona zwolniona.

3

Skrócenie ta my metalowej
W przypadku ogniw, k tóre maj
zosta usuni te, u yj cienkiego
narz dzia do w ypchni cia lub
w ybicia osi cz cych w kierunku
wskazanym przez strza k → 6 .
Ponownie pod cz ta m ,
wsuwaj c podk adk
na miejsce → 7 .
7
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6

Prawid owe noszenie zegarka
Za ó zegarek na nadgarstek tak, aby tylna cz
z czujnikami
dok adnie przylega a do powierzchni r ki, patrz Rys. 4 .
4
Czujnik

adowanie
Przed pierwszym u yciem na aduj zegarek. Aby na adowa zegarek,
u yj do czonego adaptera magnetycznego 5 , który jest pod czony
do styków z ty u zegarka. Magnesy utrzymaj ko cówk adaptera
w prawid ow ym po o eniu. Pod cz drugi koniec adaptera
do odpowiedniego gniazda USB. Po pod czeniu na w y wietlaczu
pojawi si stan na adowania akumulatora.

5

Magnetyczny
adapter

USB

57

W czanie i wy czanie strony
Aby w czy /w y czy zegarek, naci nij i przy trzymaj przycisk
z boku zegarka 1 , a zegarek si w czy /w y czy.
Konieczne b dzie jeszcze potwierdzenie w y czenia zasilania
na w y wietlaczu zegarka 2 .

Podstawy sterowania
Wy wietlacz zegarka jest standardowo przyciemniony,
aby oszcz dza energi baterii. Aby w czy w y wietlacz zegarka,
naci nij przycisk 1 . Wy wietlacz sam si przyciemni po krótkim
czasie lub mo na go przyciemni , naciskaj c przycisk 1 .

A

B

D

C
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Schemat podstawowy
uk ad tarcze

Aby w y wietli menu funkcji,
przesu palcem po wy wietlaczu
od lewej do prawej strony → B
(przesu do ty u, aby wróci ).
Domy lnie w y wietlane jest
menu okr g e E . Aby w ybra
funkcj , stuknij odpowiedni
ikon w menu i stuknij na rodku
w y wietlacza, aby j ak ty wowa .
W ustawieniach mo na zmieni
styl menu na klasyczn F list
wierszy (Ustawienia → Style menu).
Przesuwaj c palcem po wy wietlaczu od prawej do lewej strony
→ , mo na przewija kolejno
ekrany poszczególnych funkcji
i war to ci pomiarow ych.

Aby szybko wy wietli
wiadomo ci, przesu palcem
w gór od do u ekranu g ównego
(aby wróci , przesu palcem
C.
w drug stron )
W celu szybkiej konfi guracji
i przegl du, przesu palcem
w dó od gór y ekranu g ównego
(aby powróci , przesu palcem
A . Mo na
w drug stron )
szybko prze cza tryby zegarka,
regulowa jasno , wibracje
lub ustawienia pocz tkowe.
Wy wietlane s równie
informacje o po czeniu,
stanie baterii i pogodzie.

Aby wróci o jeden poziom wy ej
w menu, naci nij przycisk 1 lub
przesu palcem po w y wietlaczu
od lewej do prawej → .
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Menu funkcji
B Przesu palcem po wy wietlaczu
od lewej do prawej , aby w ybra
jedn z nast puj cych funkcji:

Kroki Liczba kroków na dzie . Liczona jest zawsze
od pó nocy. Warto ta jest przybli ona i mo e
ró ni si od liczby faktycznie wykonanych kroków.

Sen
Wy wietla informacje i statystyki dotycz ce
czasu tr wania i jako ci snu.

Cz sto akcji serca / T tno – do jego pomiaru
s u y czujnik umieszczony z ty u zegarka,
konieczne jest prawid owe umieszczenie zegarka
na nadgarstku. Warto jest przybli ona, nie mo e
by wykorzystywana do celów medycznych
Sport Pomiar aktywno ci szkoleniowej. Dost pne
s ró ne sporty i zaj cia. Wybierz dzia anie i stuknij
przycisk , aby rozpocz . Po rozpocz ciu treningu
pomiar mo na wstrzyma /zatrzyma , przewijaj c
ekran od lewej do prawej strony i naciskaj c przycisk.
Telefon Funkcja telefonowania. Lista ostatnich
po cze , opcja dialera oraz w y wietlanie
kontak tów zsynchronizowanych z zegarkiem.
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Szacunkowe ci nienie krwi – funkcja eksperymentalna, zmierzona warto mo e nie odpowiada
rzeczywisto ci i nie mo e by w aden sposób
zagwarantowana, do pomiaru wykorzystuje si
przybli enie z czujnika t tna. Nie mog by
stosowane do celów medycznych.
Dotlenianie Wy wietlanie natlenienia kr wi
– funkcja eksperymentalna, zmierzona warto mo e
nie odpowiada rzeczywisto ci i nie mo e by w aden
sposób zagwarantowana, do pomiaru wykorzystuje
si przybli on warto z czujnika t tna.
Nie mog by stosowane do celów medycznych.
Pogoda Ak tualne informacje o pogodzie
(tylko je li telefon jest pod czony). Przesu
palcem w gór od do u , aby zobaczy
prognoz na najbli sze 6 dni.
Spust Umo liwia zdalne sterowanie migawk
aparatu za pomoc telefonu.
Wymaga uruchomienia aplikacji w telefonie.

Gracz Umo liwia zdalne sterowanie odtwarzaczem
muzycznym w telefonie. Je li funkcja telefonu w zegarku
jest w czona, d wi k utworu b dzie odtwarzany
bezpo rednio z wbudowanego w zegarek g o nika.
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Oddychanie
Funkcje wicze oddechow ych.

Ustawienia Ustawienia i przydatne funkcje. Mo na
ustawi funkcj dzwonienia, jasno , wibracje,
styl menu, wy wietli informacje techniczne, zresetowa dane i inne. Zawiera równie
przydatne funkcje (stoper, timer i inne)

Przydatne funkcje
Z menu funkcji w ybierz Ustawienia
i w ybierz jedn z przydatnych funkcji:

Gra
2 gry, aby skróci d ugi czas.

Stoper
Prosty stoper.

Budzik
Mo liwo ustawienia kilku alarmów
bezpo rednio w zegarku.
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Timer
Prosty licznik czasu (minutowy).

Aplikacja
Wy wietla kod QR umo liwiaj cy atwe pobranie
aplikacji zegarka na telefon.

Wyszukiwanie przez telefon
Po w czeniu tej funkcji telefon w trybie drzemki
emituje d wi k, co u atwia odnalezienie telefonu.

Ekrany informacyjne
D Gdy przesuniesz palcem po ekranie
od prawej do lewej strony ,
stopniowo pojawi si ekrany
informacyjne dotycz ce funkcji zegarka:

Dzi
Wy wietla liczb kroków, czas ostatniego snu
i czas aktywno ci treningowej. Stuknij ka d
warto , aby wy wietli szczegó owe informacje
Zdrowie
Wy wietlanie ostatniego uderzenia serca, ci nienia
krwi i natlenienia krwi. Stuknij ka d warto ,
aby rozpocz nowy pomiar.
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Pogoda
Wy wietla informacje o pogodzie. Przewi w gór
od do u, aby wy wietli prognoz na najbli sze 6 dni.

Spust Umo liwia zdalne sterowanie migawk
aparatu za pomoc telefonu.
Wymaga uruchomienia aplikacji w telefonie.

Odtwarzacz
Umo liwia zdalne sterowanie odtwarzaczem
muzycznym w telefonie.

Oddychanie
Funkcje wicze oddechowych.

Asystent
Je li funkcja telefonu z zegarkiem jest w czona,
stuknij ikon , aby uruchomi asystenta
g osowego w telefonie.
Telefon
Je li funkcja telefonu w zegarku jest w czona,
wy wietlane s elementy steruj ce telefonu
(historia po cze , tarcza telefoniczna i kontakty).
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Pod czanie zegarka do telefonu
Aby uzyska pe n funkcjonalno , nale y po czy smar twatch
bezprzewodowo z aplikacj w telefonie. Pobierz i zainstaluj
aplikacj Da Fit na swoim telefonie:

Uwaga! Po zainstalowaniu
i pierwszym uruchomieniu nale y
w czy wszystkie uprawnienia,
o które u ytkownik b dzie
kilkakrotnie proszony,
w przeciwnym razie aplikacja nie
b dzie dzia a prawid owo 6 .
Po w czeniu wszystkich
uprawnie zostanie otwarta
strona profilu. Wprowad swoje
dane – p e , wzrost, wiek itp.
Zako cz ustawienia za pomoc
poni szego przycisku z ikon
Potwierd .
(W celu uzyskania dok adniejszych
zapisów i oblicze warto ci
zalecamy wprowadzanie
informacji zgodnie
z rzeczywisto ci ).
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Pod cz zegarek
do telefonu:
1. W aplikacji przejd do ekranu
Dzisiaj, stukaj c pier wsz
ikon od lewej w dolnej
cz ci ekranu E .
2. Przy trzymaj zegarek blisko
telefonu i naci nij przycisk
Dodaj urz dzenie 7 .
3. W aplikacji zostanie
w y wietlona lista
znalezionych urz dze .
4. Stuknij, aby w ybra
urz dzenie Alligator Pro X
5. Zegarek jest sparowany.
Gotowe!

Wy wietlanie danych
pomiarowych w telefonie
Po sparowaniu zegarka z telefonem
uruchom aplikacj Da Fit i naci nij
pierwsz ikon od lewej
w dolnej cz ci ekranu aplikacji.
Na ekranie Dzisiaj wy wietlane
s informacje pobrane z zegarka
– liczba kroków, sen, t tno,
ci nienie krwi, natlenienie krwi,
dziennik aktywno ci treningowej
i inne. Stukaj c kart dowolnej
mierzonej zmiennej, mo na tak e
wy wietli zapisy z poprzednich
dni lub wybra z kalendarza dat ,
o której chcemy uzyska
informacje.
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Uwaga:
dane s na bie co pobierane
z zegarka za po rednictwem
po czenia bezprzewodowego,
ale zegarek musi znajdowa si
w zasi gu telefonu – kilka metrów.

Ustawienia zegarka
Zegarek ustawia si za pomoc
aplikacji Da Fit w telefonie.
W dolnej cz ci ekranu aplikacji
stuknij rodkow ikon
z symbolem zegarka.
Teraz mo esz wprowadzi wszystkie ustawienia zegarka (zmieni
wygl d tarczy, alarmów, powiadomie i wielu innych funkcji).

Ustawianie powiadomie
na zegarku
Wa n funkcj zegarka s
powiadomienia o po czeniach
przychodz cych, wiadomo ciach
SMS, wiadomo ciach z serwisów
spo eczno ciowych oraz powiadomieniach z innych aplikacji.
1. Przejd do ekranu urz dzenia,
dotykaj c rodkowej ikony
w dolnej cz ci aplikacji F .
2. Wybierz opcj
Powiadomienia 8 .
3. Zostan wy wietlone wybrane
alerty, które mo na aktywowa ,
stukaj c prze cznik
obok nazwy .
4. Podczas w czania
powiadomie aplikacja poprosi
o ró ne uprawnienia dost pu
– do jej prawid owego dzia ania
konieczne jest zezwolenie

na dost p. Przy pierwszej
konfiguracji pojawi si równie
ekran umo liwiaj cy dost p
do powiadomie .
W cz prze cznik znajduj cy
si obok aplikacji Da Fit 6 .
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Ustawianie
wygl du tarczy

Zmiana wygl du tarczy
zegarka

Aligator Watch Pro X oferuje
szeroki wybór wzorów tarcz
zegarka. Kilka wygl dów jest
preinstalowanych bezpo rednio
w zegarku. W aplikacji dost pne
s dziesi tki dodatkowych opcji, w tym mo liwo ustawienia
w asnego zdj cia lub obrazu bezpo rednio na tle tarczy zegarka.

1. Naciskaj palcem
na w y wietlacz zegarka,
a ak tualna tarcza stanie si
mniejsza.
2. Przesu palec w bok,
aby w ybra jedno
z dost pnych pokr te .
3. Potwierd w ybrane
pokr t o, dotykaj c ekranu.
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si wszystkie dost pne tarcze
(nowe tarcze s dodawane
stopniowo).
4. Stuknij tarcz , której chcesz
u y , a nast pnie stuknij
przycisk Pobierz
znajduj cy si pod tarcz .
5. Tarcz zegarka mo na pobra ,
a nast pnie zainstalowa .
Procedur mo na w ykona
na ekranie telefonu.

Ustawianie obrazu
niestandardowego
na tarczy

Wybierz inne wzory tarcz
w aplikacji
1. Przejd do ekranu urz dzenia,
stukaj c rodkow ikon
w dolnej cz ci aplikacji
i wybieraj c Zegary.
2. Zostan wy wietlone tarcze
zainstalowane w zegarku.
3. W dolnej cz ci ekranu
wybierz opcj Wi cej pokr te .
Poczekaj chwil , a za aduj

1. Przejd do ekranu urz dzenia,
stukaj c rodkow ikon
w dolnej cz ci aplikacji
i wybieraj c Zegar y.
2. Wybierz 5. tarcz i stuknij
znajduj cy si obok niej
przycisk Edytuj 9 .
3. Za pomoc przycisku
Select Image ( Wybierz
obraz) mo na ustawi w asne
zdj cie lub obraz jako
t o tarczy zegara.
4. Mo na równie ustawi
w asny kolor czcionki
i rozmieszczenie informacji
na ekranie.
5. Naci nij przycisk Zapisz
w praw ym górnym rogu,
aby zapisa zmiany i za adowa
w asn tarcz zegarka.
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i t tna, a trening b dzie rejestrowany bezpo rednio w aplikacji,
cznie z tras uzyskan
z odbiornika GPS telefonu.
Aby rozpocz trening w telefonie,
naci nij pierwsz ikon w lewym
dolnym rogu ekranu E w aplikacji
Da Fit, aby przej do ekranu
Dzisiaj. Dotknij karty Bieg na
wie ym powietrzu i naci nij
przycisk Start. Rozpocznie si
nagrywanie treningu w telefonie.
Po zako czeniu treningu dane
treningowe s zapisywane i mo na
wy wietli tras na mapie oraz
inne informacje w kalendarzu.

Funkcje telefonu
i muzyki w zegarku

Zapisuj trening na
zegarku lub w aplikacji
Jak wspomniano w rozdziale
Funkcje, zegarek umo liwia
rejestrowanie treningów dla kilku
dyscyplin sportowych.
Mo na jednak równie nagrywa
swój trening bezpo rednio za pomoc aplikacji Da Fit w telefonie.
W tym przypadku zegarek s u y
jedynie jako czujnik kroków
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Dzi ki wbudowanemu mikrofonowi
i g o nikowi zegarek umo liwia
prowadzenie rozmów telefonicznych
i s uchanie muzyki. Po aktywacji
dzia a on jak zaawansowany zestaw
g o nomówi cy, umo liwiaj c odbieranie i wykonywanie po cze oraz
wybieranie numerów telefonów i
kontaktów bezpo rednio na zegarku.
Uwaga! Po nawi zaniu po czenia
i w czeniu funkcji dzwonienia,
odtwarzanie muzyki i d wi ku
z telefonu oraz sterowanie asystentem g osowym jest równie
przekierowywane do zegarka.

Aby aktywowa
lub dezaktywowa funkcj
telefonowania
Aby korzysta z funkcji telefonu
na zegarku, nale y najpierw
w czy j na zegarku, a nast pnie sparowa telefon z zegarkiem
za pomoc podwójnego bezprzewodowego po czenia audio.
1. Na zegarku przejd do opcji
Ustawienia w menu funkcji,
a nast pnie stuknij opcj
Telefon, aby j w y wietli :
W czony – ikona telefonu
zmienia kolor na zielony.
2. W telefonie komórkowym,
w ustawieniach Bluetooth,
wybierz opcj Paruj nowe
urz dzenie i wyszukaj
Audio_ProX_...
3. Po cz si z tym urz dzeniem.
4. Funkcja telefonu w zegarku
jest sparowana. Gotowe!

Aby wy czy funkcj telefonu
na zegarku, otwórz Ustawienia,
a nast pnie stuknij Telefon, aby
j w y wietli : Wy . – Ikona zmieni
kolor na szary.
Aby trwale dezaktywowa t
funkcj , nale y usun urz dzenie
Audio_ProX_... z listy sparowanych
urz dze w ustawieniach
Bluetooth w telefonie.
Uwaga! Gdy funkcja telefonu
jest ak ty wna, czas pracy baterii
b dzie krótszy.

Wykonuj po czenia
i odtwarzaj muzyk
bezpo rednio na zegarku
• Stuknij czerwon ikon ,
aby odrzuci po czenie
przychodz ce, i zielon ikon ,
G.
aby je przyj
• Stuknij ikon telefonu H , aby
prze czy rozmow telefoniczn
mi dzy zegarkiem a telefonem.
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• Stuknij ikon g o nika K ,
aby wyregulowa g o no
• Mikrofon mo na w czy
lub wy czy za pomoc
ikony mikrofonu L .

.

Je li funkcja po cze
telefonicznych jest aktywna,
muzyka i d wi k z telefonu
zostan przes ane do zegarka.
Za pomoc zegarka mo na
równie korzysta z funkcji
zdalnego sterowania
odtwarzaczem w telefonie
komórkowym, a dzi ki
wbudowanemu g o nikowi o mocy
3 W mo na s ucha muzyki
bezpo rednio na zegarku.

Wi cej funkcji nawi zywania
po cze na zegarku
1. Z menu funkcji wybierz Telefon.
2. Zostanie w y wietlone
menu telefonii M :
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• Historia – w y wietla list
ostatnich po cze – stuknij,
aby ponownie po czy si
z wybranym numerem/nazw .
• Dialpad – s u y do r cznego
wprowadzania numeru
telefonu w celu nawi zania
po czenia.
• Kontakty – lista ulubionych
kontaktów, do któr ych mo na
dzwoni z zegarka.
Konfiguracja za pomoc
aplikacji w telefonie.

Aby doda ulubione
kontakty w aplikacji
1. Uruchom aplikacj
Da Fit w swoim telefonie
2. Przejd do ekranu ustawie
zegarka, stukaj c rodkow
ikon w dolnej cz ci
aplikacji F .
3. Wybierz opcj
Ulubione kontakty.
4. Naci nij Dodaj i w ybierz
do 8 kontak tów w ksi ce
telefonicznej. Aby aplikacja
dzia a a prawid owo, musisz
zezwoli jej na dost p
do kontak tów.
5. Po w ybraniu kontak tów
naci nij przycisk Potwierd ,
najpier w w praw ym górnym
rogu, a nast pnie na ekranie
g ównym.

6. Zostanie zainicjowane
przeniesienie kontak tu.
7. Dokonanie przelewu jest
zaznaczone we wniosku.
Uwaga! Aby urz dzenie
dzia a o prawid owo, telefon
musi znajdowa si blisko
zegarka. W zale no ci
od warunków otoczenia zasi g
po czenia bezprzewodowego
mo e w ynosi od kilku
do kilkudziesi ciu metrów.

Znajd swój telefon
za pomoc zegarka
i na odwrót
Je li zegarek jest po czony
z telefonem, mo na go atwo
zlokalizowa . W menu funkcji
zegarka w ybierz Ustawienia
→ Wyszukiwanie telefonu.
Nast pnie mo na stukn ikon
na ekranie zegarka, aby rozpocz
odtwarzanie d wi ku na zegarku.
Je li szukasz zegarka, uruchom
aplikacj Da Fit w telefonie,
przejd do ekranu ustawie
zegarka ( rodkowa ikona
na dole) i w ybierz opcj
Inne → Znajd urz dzenie.
Zegarek za wieci si i zacznie
wibrowa .

Ostro nie! W zegarku musi by
w czona funkcja wibracji, a bateria nie mo e by roz adowana.
W przeciwnym razie ekran zegarka
b dzie tylko pod wietlony.

Edycja ustawie
osobistych i danych
Aby edytowa swoje dane
osobowe i zmieni niektóre inne
ustawienia aplikacji, naci nij ikon
po prawej stronie u do u ekranu
– pojawi si ekran Mój profil.
Teraz b dzie mo na ustawi
swoj wag , wiek i inne informacje
o sobie, a tak e dzienny cel.

Wodoodporno

IP67

Zegarek zosta zaprojektowany
jako wodoodporny zgodnie
z norm IP67, jednak zdecydowanie zalecamy unikanie
kontaktu z wod w mo liwie
najwi kszym stopniu.
Mikroskopijne p kni cia uszczelki
mog wyst pi podczas u ytkowania na skutek wstrz sów lub
zu ycia obudowy. W takim przypadku woda mo e dosta si do
wn trza obudowy i spowodowa
uszkodzenia, które nie s
obj te gwarancj .
Nigdy nie nale y nurkowa , k pa
si ani bra prysznica z zegarkiem
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– woda pod ci nieniem lub gor ca mo e przenikn do wn trza zegarka
i spowodowa uszkodzenia nieobj te gwarancj .
Nigdy nie naciskaj przycisku, je li obudowa ma kontakt z wod – mo e
doj do wnikni cia wody i uszkodzenia, które nie s obj te gwarancj .

Rozwi zywanie problemów
Powiadomienia nie s wy wietlane na zegarku
Upewnij si , e w aplikacji Da Fit w czono dost p do powiadomie
w sposób opisany w tym podr czniku (zob. Ustawianie powiadomie
na zegarku). Mo esz te otworzy ustawienia telefonu, wpisa
w polu w yszukiwania „dost p do powiadomie ” i sprawdzi ,
czy dost p jest w czony dla Da Fit.

Zegarek nie czy si
Je li nie mo esz po czy zegarka z telefonem, spróbuj w y czy
i w czy funkcj Bluetooth w telefonie, a nast pnie ponownie
uruchomi telefon. Je li zegarek nie po czy si , spróbuj ponownie
w yszuka go w aplikacji. Je li zegarek nie czy si , zresetuj go
– w zegarku przesu palcem w dó od gór y, dotknij ikony
„Ustawienia” i w ybierz Resetuj. Nast pnie uruchom ponownie
telefon i ponownie pod cz zegarek w aplikacji, post puj c zgodnie
z krokami opisanymi w sekcji Pod czanie do telefonu.

Zegarka nie mo na adowa za pomoc banku energii
Pr d adowania zegarka jest bardzo ma y. Dlatego niek tóre banki
energii b dnie oceniaj pod czony zegarek jako telefon,
k tór y jest ju na adowany, i automatycznie w y czaj adowanie.
Wi cej informacji, samouczki i filmy instruk ta owe
dotycz ce konfiguracji smar twatcha mo na znale
na stronie http://www.aligator.cz/awprox
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Bezpieczeństwo i ekologia
Wbudowany akumulator
Produkt zawiera wbudowaną jednokomorową baterię litową, która nie jest
przeznaczona do normalnych odpadów komunalnych i może zawierać substancje
szkodliwe dla środowiska! Gdy produkt osiągnie kres swojej żywotności, baterię
można wyjąć i przekazać do dalszego przyjaznego dla środowiska przetworzenia.

Instrukcje dotyczące bezpiecznego wyjmowania baterii:
(przez użytkownika lub wykwalifikowanego specjalistę
niezależnego od sprzedawcy)
upewnij się, że bateria jest całkowicie rozładowana (lub najpierw pozwól zegarkowi całkowicie
się rozładować). Użyj noża lub dłuta, aby ostrożnie odkleić tylną część zegarka. Niebezpieczeństwo obrażeń! Odłącz lub przetnij nożyczkami po jednym przewodzie do akumulatora,
aby zapobiec zwarciu. Wyjmuj baterię ostrożnie, aby nie przedziurawić ani nie zdeformować
baterii – niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu, zwarcia i porażenia prądem! Przestrzegaj
zasad bezpieczeństwa pracy i stosuj sprzęt ochronny lub zleć to zadanie specjaliście!

Używany sprzęt elektryczny
Nigdy nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów komunalnych, ponieważ może
on zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska! Po użyciu należy przekazać go
do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu lub przyjaznej dla środowiska utylizacji.
Sprawdź u swojego sprzedawcy lub w urzędzie miasta, gdzie znajduje się takie miejsce,
możesz też przekazać je bezpośrednio do sprzedawcy lub do jednego z oddziałów
firmy ADART COMPUTERS s.r.o.
Postępowanie z produktem w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją jest
niezgodne z prawem!

Deklaracja Zgodności
Firma ADART COMPUTERS s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego
Aligator Watch Pro X, Y32, jest zgodny z dyrektywą 2014 / 53 / UE.
Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny
na stronie internetowej: www.aligator.cz
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Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az ALIGATOR márka
termékét! A z okosóra használatba vétele el tt figyelmesen
olvassa el a jelen útmutatót.

Fontos utasítások
A termékkel és tar tozékaival bánjon óvatosan, azokat védje meg
a leesést l, szennyez dések t l és a mechanikus sérülések t l.
A terméket és tar tozékait óvja extrém h mérsékletek t l.
A terméket ne dobja t zbe és ne tegye ki + 60 °C-nál magasabb
h mérséklet hatásának, a termék felrobbanhat.
A termékbe akkumulátor van beépítve.
A terméket és tar tozékait óvja a leesést l.
A termékben nincs olyan alkatrész, amelyet a felhasználó
is kicserélhet vagy megjavíthat, ezért a terméket megbontani tilos.
Ha repül gépen utazik, akkor a terméket kapcsolja le.
Robbanóanyagok közelében a terméket ne használja.
A tereméket gyerekekt l elzárva tárolja, ne engedje, hogy a telefonnal
gyerekek játsszanak. A készülékben apró alkatrészek vannak,
amelyeket a gyerekek lenyelhetnek, vagy sérülést okozhatnak.
A hardverek és szof tverek folyamatos fejlesztés alatt állnak.
A gyár tó és az impor t r fenntar tja magának a jogot arra,
hogy el zetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa
a termék egyes funkcióit és a használati útmutatót.
A z okosóra beállításával és használatával kapcsolatos
további információkat és videó útmutatókat
a http://www.aligator.cz/awprox weblapon találja meg.
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A m ködtet elemek és a szíj felhelyezése
Az órát az érint képerny vel és az oldalsó gombbal lehet m ködtetni.

2

1

A z órát a szíjon található csattal
lehet a kézre rögzíteni, úgy mint
a hagyományos karórákat. 3 .
A kar t hajtsa fel,
a tengely meglazul.

3

A fém óraszíj lerövidítése
A kiszerelend láncszemnél egy
hegyes és vékony tárggyal
(pl. egy gombost vel) nyomja ki
a tengely t az → 6 nyíl irányába.
A láncszem rögzítéséhez
a tengely t nyomja vissza
a → 7 nyíl irányába.
7
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6

Az okosóra helyes hordása a kézen
A z órát úgy tegye fel a kezére, hogy az érzékel hozzáérjen
a kezéhez (lásd az ábrát 4 ).
4
Senzor

Az akkumulátor töltése
A z els használatba vétel el tt az óra akkumulátorát töltse fel.
A z óra akkumulátorát a mágneses adapter 5 használatával kell
feltölteni, az adapter t tegye az óra hátlapján található érintkez kre.
A mágnesek a töltésnek megfelel helyzetben rögzítik az adapter t
az órán. Az adapter vezetékét csatlakoztassa egy hagyományos USB
aljzathoz. A kijelz mutatja az akkumulátor töltöttségi állapotát.

5

Mágneses
adapter

USB
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Be- és kikapcsolás
A z óra bekapcsolásához (kikapcsolásához) nyomja meg és tar tsa
benyomva az oldalsó gombot 1 . A kikapcsolást még a képerny n
is meg kell er síteni 2 .

A készülék használata
A z okosóra képerny je energiatakarékossági okokból sötét
(ki van kapcsolva). A z óra ak tiválásához nyomja meg a gombot
A képerny (használaton kívül) kis id után kikapcsol,
illetve a gomb megnyomásával is kikapcsolható 1 .

A

B
Alapvet séma
elrendezés
tárcsáz
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D

C

1

.

A funkciók menü megjelenítéséhez az ujját húzza balról jobbra
a képerny n → B (ellenkez irányban való húzással visszatér az
el z képerny re). Alapértelmezett
beállításban kör elrendezés
menü jelenik meg E . A kiválasztott
funkció ikonját érintse meg a menüben, majd a képerny közepén
er sítse meg a funkció megnyitását.
A beállításokban a menü stílusa
megváltoztatható, klasszikus
jegyzék stílusra is F
(Beállítások → Menü stílus).
A megnyitott funkció képerny inek
és a mér t ér tékeknek
a megtekintéséhez (lapozáshoz)
az ujját jobbról balra húzza
el a képerny n → .

Az üzenetek gyors megtekintéséhez a f képerny n az ujját
húzza felülr l lefelé (ellenkez
irányban való húzással visszatér
C .
az el z képerny re)
A gyors beállításhoz és az
áttekintéshez a f képerny n
A.
az ujját húzza felülr l lefelé
(ellenkez irányban való
húzással visszatér az el z
képerny re). Gyorsan megváltoztatható az óra mód, a fényer ,
a rezgés, illetve indítható
a részletesebb beállítás.
Megjelennek a csatlakoztatásra,
az akkumulátor töltöttségére
és az id járásra vonatkozó
információk.

Egy szinttel való visszalépéshez
nyomja meg a gombot 1 , vagy
az ujját balról jobbra húzza
el a képerny n → .
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Funkciók
B A z ujját húzza el balról jobbra
a képerny n és válasszon
a következ funkciók közül:

Lépések száma Lépések száma egy nap alatt.
A számláló éjfélkor lenullázódik. Az érték csak
megközelít jelleg , a készülék nem tudja
pontosan mérni a lépések számát.
Alvás A z alvás min ségéhez és hosszához
kapcsolódó információk és statisztikák.

Pulzus / Pulzusszám – az óra hátlapján található
érzékel méri a szív verések számát, ügyeljen arra,
hogy az óra megfelel módon felüljön a kezére.
A z ér ték csak megközelít jelleg (or vosi célokra
nem használható), a készülék nem tudja pontosan
mérni a szív verések számát.
Edzés Spor tolási tevékenységek mérése. Több
spor t és tevékenység közül is lehet választani.
Válasszon spor tot vagy tevékenységet és az
indításhoz érintse meg. A z edzés (mérés) szüneteltetéséhez /leállításához az ujját húzza el balról
jobbra a képerny n, vagy nyomja meg a gombot.
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Telefon Telefonálás funkció Utolsó hívások
jegyzéke, számbillenty zet és az telefonra mentett
névjegyzék megjelenítése.

Vérnyomás Becsült vérnyomás – ez egy kísérleti
funkció, a mért érték nem feltétlenül felel meg
a valós értéknek, a készülék a szívritmus érzékel
által mért adatokat használja fel a vérnyomás
becsléséhez. A mért értéket orvosi célokra nem
lehet felhasználni.
Vér oxigénellátása Vér oxigénellátása (becsült
érték) – ez egy kísérleti funkció, a mért érték nem
feltétlenül felel meg a valós értéknek, a készülék
a szívritmus érzékel által mért adatokat használja
fel a vér oxigénellátásának a becsléséhez. A mért
értéket orvosi célokra nem lehet felhasználni.
Id járás Ak tuális id járási adatok (csak akkor
használható, ha a készülék a telefonon keresztül
az internethez van csatlakoztatva). A z ujját alulról
felfelé húzva megtekintheti a következ
6 nap id járási el rejelzéseit.
Fényképez gép A telefon kameráját távolról
lehet m ködtetni. A kamera alkalmazást
a telefonon be kell kapcsolni.
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Lejátszó gomb A telefon zenelejátszóját távolról
lehet m ködtetni. Ha az okosórán aktiválva van
a telefonálás funkció, akkor a zenét az órába
épített hangszóróból lehet hallani.
Légzés
Légzés edzés funkció.

Beállítások és hasznos funkciók. Telefonálás,
fényer , rezgés, menü stílus, m szaki adatok
megjelenítése, adatok törlése és így tovább.
Egyéb hasznos funkciókat is tar talmaz
(stopperóra, id kapcsoló stb.).

Hasznos funkciók
A funkciók között nyissa meg
a Beállításokat és válasszon egyet
a hasznos funkciók közül:

Játék
2 játék az unalom el zéséhez.

Stopperóra
Egyszer stopperóra.
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Ébresztés
Több ébresztési id is beállítható
közvetlenül az órán.

Id kapcsoló
Egyszer id kapcsoló.

Alkalmazások
QR kód megjelenítése az alkalmazás telefonra
töltéséhez.

Telefon keresése
A bekapcsolás után a telefon hangot ad ki
a könnyeb megtaláláshoz.

Információs képerny k
A képerny n húzza jobbról balra
az ujját, a következ információs
képerny ket lehet egymás után
megtekinteni:
D

Ma
Lépesek száma, utolsó alvás hossza
és edzési id k. Az egyes értékek megérintése
után részletesebb információk jelennek meg.
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Egészség Utolsó pulzusszám, vérnyomás,
vér oxigénellátása. Az egyes értékek
megérintésével újabb mérést lehet elindítani.
Id járás Id járási adatok megjelenítése.
Az ujját alulról felfelé húzva megtekintheti
a következ 6 nap id járási el rejelzéseit.

Kamera gomb A telefon kameráját távolról lehet
m ködtetni. A kamera alkalmazást a telefonon
be kell kapcsolni.

Lejátszó
A telefon zenelejátszóját távolról lehet m ködtetni.

Légzés
Légzés edzés funkció.

Asszisztens Ha az órán aktiválva van a telefonálás
funkció, akkor az ikon megérintésével be lehet
kapcsolni a hang-asszisztenst.

Telefon Ha az órán aktiválva van a telefonálás
funkció, akkor megjelennek a telefont m ködtet
funkciók (hívásnapló, tárcsázó, névjegyzék).
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Csatlakozás a telefonhoz
Az okosóra összes funkciójának a használatához, az órát és a telefont
(vezeték nélküli adatátvitelt felhasználva) egymáshoz kell csatlakoztatni.
Töltse le, és telepítse a telefonjára a Da Fit alkalmazást:

Figyelem! A z alkalma zás
telepítése és els indítása után,
az összes hoz záférési kérelmet
engedélyezni kell 6 , ellenkez
esetben az okosóra nem fog
megfelel módon m ködni.
A hozzáférések engedélyezése
után megnyílik a profil oldal.
Adja meg az adatokat: nem,
magasság, életkor stb.
A beállítások után érintse
meg alul a Kész ikont.
(Az óra által számolt adatok
pontosságához fontos, hogy az önre
vonatkozó adatokat pontosan
és valóságh en adja meg).
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Csatlakoztassa az órát
a telefonhoz
1. Az alkalmazásban lépjen a Ma
képerny re a képerny alján balról
az els ikonra koppintva E .
2. Az órát tartsa közel a telefonhoz
és érintse meg az Eszköz
hozzáadás a gombot 7 .
3. Az alkalmazásban megjelennek
az elérhet eszközök.
4. Érintse meg az
Aligator Pro X eszközt.
5. Az óra és a telefon kölcsönösen
kapcsolódik egymáshoz. Kész :-)

A mért adatok
megtekintése
a telefonon
Az okosóra és a telefonra telepített
Da Fit alkalmazás párosítása után,
az alkalmazásban a képerny alján,
a bal oldalon érintse meg az els
ikont. Megnyílik a Ma képerny , és
az óráról áttöltött adatok: lépések,
száma, alvás, szívverési frekvencia,
testh mérséklet, vérnyomás, vér
oxigénellátása, edzési aktivitások
és egyéb adatok. Érintse meg
valamelyik mért érték kártyáját,
és tekintse meg az el z napok
adatait, vagy a naptárban jelöljön
meg egy napot, amelynek
az adatait szeretné megtekinteni.
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Jegyzet:
az adatok folyamatosan
áttölt dnek a telefonra,
a vezeték nélküli adatátvitelhez
a telefon és az óra ne legyen
egymástól néhány méternél
távolabba.

Az óra beállítása
Az órát a telefonra telepített Da Fit
alkalmazás segítségével lehet beállítani. Az alkalmazás képerny jén (alul)
érintse meg az óra ikont. Ezt követ en
állítsa be órát (számlap kivitele, értesítések, figyelmeztetések, ébreszt stb.).

Figyelmeztetések
beállítása az órára
Az óra egyik fontos funkciója, hogy
értesíti a felhasználóját a telefonra
érkezett üzenetekr l (pl. SMS),
a szociális hálózatokon és az
egyéb alkalmazásokban beállított
figyelmeztetésekr l.
1. Az alkalmazás képerny jén alul
(középen) érintse meg az ikont F .
2. Válassza a Figyelmeztetések
opciót 8 .
3. Megnyílik a beállítható figyelmeztetések listája. Az egyes figyelmeztetéseket a megnevezés mellett
található kapcsolóval (csuszkával)
lehet be- vagy kikapcsolni .
4. A figyelmeztetések bekapcsolása
után különböz hozzáférési engedélykérelmek jelennek meg.
A megfelel m ködéshez a kérelmeket mindig hagyja jóvá. Az els
beállításkor megnyílik a figyelmeztetésekhez való hozzáféréshez kapcsolódó képerny . A Da Fit alkalmazás
melletti kapcsolót kapcsolja be 6 .

A számlap kivitelének
a beállítása
Az Aligator Watch Pro X órán egy sor
számlap kivitel állítható be. Az óra
memóriájában több számlap kivitel
van elmentve. Az alkalmazásának
köszönhet en további (több tíz)
számlapot állíthat be. s t saját
fényképet (vagy más képet) is
felhasználat a számlap háttereként.

91

A számlap
megváltoztatása
az órán

További számlapok
kiválasztása
az alkalmazásban

1. Tartsa addig az ujját az óra
számlapján, amíg a számlap
nem lesz kisebb méret .
2. Az ujját oldalirányba húzza
el és lapozzon a rendelkezésre
álló számlapok között.
3. A kiválasztott számlapot
tapintással aktiválja.

1. Az alkalmazás eszközök
képerny jén alul, érintse meg
a középs ikont, és válassza
a Számlapok opciót.
2. Megjelennek az órára elmentett
számlapok.
3. A képerny alsó részén érintse
meg a További számlapok elemet.
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Saját kép beállítása
számlapként
1. Az alkalmazás eszközök
képerny jén alul, érintse meg
a középs ikont, és válassza
a Számlapok opciót.
2. Jelölje meg a 5. számlapot
és érintse meg a Szerkesztés
(Edit) gombot 9 .
3. A Kép kiválasztása gombbal
saját fényképet (vagy más képet)
állíthat be a számlap háttereként.
4. Saját karakter színt és szöveges
háttér információt is beállíthat.
5. A beállítások befejezése után,
a jobbra fent található Mentés
gombot megérintve mentse el a saját
készítés számlapot az órára.

Edzési adatok
rögzítése az órára
vagy a telefonra
Várjon egy kicsit, amíg beolvasódnak
a rendelkezésre álló számlapok
(egymás után újabb és újabb
számlapok jelennek meg).
4. Tapintson a használni kívánt
számlapra, majd érintse meg
a Letöltés gombot a számlap alatt.
5. A kiválasztott számlap letölt dik
és az órára telepít dik. A folyamat
a telefon képerny jén követhet .

Ahogy a Funkciók fejezetben már
említettük, az óra több sport szerint
képes rögzíteni az edzési adatokat.
Az edzési adatokat a Da Fit
alkalmazás segítségével közvetlenül
a telefonra is át lehet küldeni. Ebben
az esetben az óra csak érzékel ként
szolgál a lépésszámok és a pulzusszám méréséhez, a mért adatokat
(a telefon által generált GPS útvonal
adatokkal együtt) az alkalmazás
rögzíti.Az edzési adatok rögzítéséhez
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Telefonálás és lejátszás
funkciók az órán
A z órába épített mikrofonnak
és hangszórónak köszönhet en
az óráról telefonálni lehet, illetve
az órán keresztül is lehet zenét
hallgatni. A funkció ak tiválása
után, az óra fejlett hands-free
eszközként használható,
az órán keresztül telefonálni
lehet, telefonszámot lehet
tárcsázni, vagy a névjegyzékb l
is lehet hívott felett választani.
Figyelmeztetés!
A telefonálás funkció aktiválása
után az óra segítségével zenét vagy
más audió felvételt lehet hallgatni
az órán, illetve a hang-asszisztens
is használható lesz.

az okostelefonra telepített Da Fit
alkalmazásban a bal alsó részen
található els ikont érintse meg E .
Megnyílik a Ma képerny . Tapintson
a Futás szabadban kártyára,
és az indításhoz érintse meg a Start
gombot. A telefon rögzíti az edzés
mért adatait.Az edzés végén a
készülék elmenti a rögzített adatokat, amelyeket kés bb, pl. a naptár
segítségével meg lehet tekinteni, az
útvonal és egyéb adatokkal együtt.
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A telefonálás funkció
be- és kikapcsolása
Az óráról való telefonálás funkció
használatához el bb a funkciót
be kell kapcsolni az órán, majd
Bluetooth vezetéknélküli adatátvitel segítségével párosítani
kell az órát és a telefont.
1. A z órán a Beállítások
menüben érintse meg a Telefon
elemet, hogy a: Be (bekapcsolva)
ikon zöld színre váltson át.
2. A mobiltelefon Bluetooth

beállításokban jelölje meg
Új eszköz párosítása
elemet és keresse meg
az Audio_ProX_... eszközt.
3. Csatlakozzon ehhez
az eszközhöz.
4. A telefon és az óra
telefonálás funkció párosítása
megtör ténik Kész!
A telefonálás funkció kikapcsolásához az órán, a Beállítások
menüben érintse meg a Telefon
elemet úgy, hogy a: Ki (kikapcsolva) jelenjen meg, – az ikon
szürke színre vált át. Ha ezt
a funkciót szeretné véglegesen
törölni, akkor a mobiltelefon
Bluetooth eszközök menüben
törölje az Audio_ProX_...
eszközt a párosított eszközök
jegyzékéb l.

• A kívánt hanger beállításához
érintse meg a hangszóró ikont K .
• A mikrofont a mikrofon ikon L
megérintésével lehet
be- és kikapcsolni.
Ha a telefonálás funkció az órán
be van kapcsolva, akkor a zenét
és más audió felvételeket
az órán keresztül lehet hallgatni.
A telefon lejátszóját az óráról
távolról lehet m ködtetni,

FIGYELMEZTETÉS!
Ha a telefonálás funkció ak tív,
akkor az akkumulátor valamivel
gyorsabban merül le.

Telefonálás és lejátszás
az órán
• A piros ikon G megérintésével
visszautasítja, a zöld ikon megérintésével fogadja a beérkez hívást.
• A telefon ikon H megérintésével a telefonhívás az óra és
a telefon között átkapcsolható.

és az óra 3 W-os hangszórója
segítségével az órán lehet
hallgatni a telefonon
tárolt zenéket.
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A telefonálás funkció egyéb
lehet ségei

Kedvenc kapcsolatok
felvétele

1. A funkciók menüben
válassza a Telefon elemet .
2. A telefonálás menü tartalma M :
• Hívásnapló – megjelenik
az utolsó telefonbeszélgetések
jegyzéke – az adott név vagy
telefonszám megérintésével
hívást lehet kezdeményezni.
• Tárcsázó – a számgombok
segítségével meg lehet adni
a hívandó telefonszámot.
• Névjegyzék – az elmentett
kedvenc kapcsolatokat
az óráról is fel lehet hívni.
Ezt a mobiltelefonban kell
beállítani.

1. Indítsa el a Da Fit alkalmazást
a telefonon.
2. A z alkalmazás képerny jén
alul (középen) érintse meg
az óra beállítás ikont F .
3. Válassza ki a Kedvenc
kapcsolatok elemet.
4. Érintse meg a Hozzáadás
elemet és a telefon névjegyzékéb l vegyen fel 8 kapcsolatot.
A helyes m ködés érdekében
az alkalmazásban engedélyezni
kell a névjegyekhez való
hozzáférést.
5. A kapcsolat kiválasztása
után érintse meg a Jóváhagyás
elemet, el bb a jobb fels
sarokban, majd a f képerny n is.
6. Megtör ténik a kapcsolati
adatok átvitele az órára.
7. A z átvitel befejezésér l
az alkalmazásban jelenik
meg üzenet.

Figyelem! A megfelel
m ködés érdekében fontos,
hogy az óra és a telefon közel
legyenek egymáshoz. A vezeték
nélküli adatátvitel feltételeit l
függ en, ez a távolság néhány
méter és néhány tíz méter között
változhat.
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A telefon vagy az óra
keresése

IP67 védettég

Ha az óra csatlakoztatva van
a telefonhoz, akkor kölcsönösen
keresni lehet az órát és a telefont. A z óra funkció menüben
indítsa el a telefon keresését:
Beállítások → Telefon keresése.
A képerny n megjelen ikon
megérintésével a hang
is bekapcsolható az órán.
Ha az órát keresi a telefon
segítségével, akkor indítsa
el a Da Fit alkalmazást, lépjen
át az óra beállítása képerny re
(középs alsó ikon) és válassza
ki a következ ket:
Egyéb → Eszköz keresése.
A z óra képerny je bekapcsol
és az óra vibrálni kezd.

A z óra védettsége megfelel
az IP 67 védettségnek, ennek
ellenére kérjük, hogy az órával
bánjon óvatosan, és lehet leg
védje a víz hatásától.
A z óra használata közben
bekövetkez ütések vagy
elhasználódás következtében
a tömítésben hajszálrepedések
keletkezhetnek.
A hajszálrepedéseken keresztül
víz kerülhet az órába, ami az óra
meghibásodását okozhatja.
A z órával ne merüljön víz alá,
zuhanyozás, úszás vagy fürdés
közben az órát ne viselje.
A meleg víz könnyebben
az órába juthat.
A z ilyen meghibásodásokra
a jótállás nem vonatkozik.
Amikor az órán víz van, vagy
az órára es esik, akkor
a gombokat ne nyomogassa,
víz kerülhet az órába.
A z ilyen meghibásodásokra
a jótállás nem vonatkozik.

Figyelem! Az akkumulátor nem
lehet lemerülve, és az órán
a vibrálásnak engedélyezve kell
lennie. Ellenkez esetben csak
a képerny világítása kapcsol be.

Egyéni adatok
Az egyéni adatok módosításához,
vagy az alkalmazás beállításainak
a megváltoztatásához érintse meg
a f képerny jobb alsó részén
található ikont. Megnyílik
a Profil képerny .
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Problémamegoldás
A figyelmeztetések nem jelennek meg az órán
Ellen rizze le, hogy a Da Fit alkalmazásban beállította– e
a figyelmeztetéseket és üzeneteket (lásd a Figyelmeztetések
beállítása az órára fejezetet). A z okostelefon beállításaiban nyissa
meg „hozzáférések a figyelmeztetésekhez” lapot, és ellen rizze le,
hogy a Da Fit részére engedélyezte-e a hozzáféréseket.

Az óra nem csatlakozik a telefonhoz
Ha az órát nem tudja csatlakoztatni az okostelefonhoz, akkor
a telefonon kapcsolja ki és be a Bluetooth adatátvitelt, vagy indítsa
újra a telefont. Ha az óra ezután sem csatlakozik a telefonhoz, akkor
próbálja meg az órát az alkalmazáson keresztül csatlakoztatni.
Ha nem sikerül az órát így sem csatlakoztatni, akkor indítsa újra
az órát: húzza az ujját balról jobbra, majd a Funkciók képerny n
válassza a Reset opciót. A z óra újraindul ( javasoljuk a telefon
újraindítását is). Ezt követ en ismét hajtsa végre
a Csatlakozás a telefonhoz fejezetben leír t lépéseket.

Az órát ne sikerül küls akkumulátorról feltölteni
A z óra tölt árama kicsi. Bizonyos küls akkumulátorok az áram
kis ér tékét úgy érzékelik, mintha a csatlakoztatott eszköz
akkumulátora már fel lenne töltve, ezér t kikapcsolják a töltést.
A z okosóra beállításával és használatával kapcsolatos
további információkat és videó útmutatókat
a http://www.aligator.cz/awprox weblapon találja meg.
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Biztonság és környezetvédelem
Beépített akkumulátor
A termékbe egycellás lítium akkumulátor van beépítve, amelyet tilos a háztartási
hulladékok közé kidobni. Az akkumulátor környezetszennyező anyagokat
is tartalmaz. A termék életciklusának a végén az akkumulátort a termékből
ki kell szerelni, és kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni (újrafeldolgozás céljából).

Az akkumulátor biztonságos kiszerelése a felhasználó
vagy más személy által
Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerült-e (az órát addig hagyja
bekapcsolva, amíg az magától ki nem kapcsol). Az óra hátlapját késsel vagy más vékony
tárggyal pattintsa le. Balesetveszély! Ollóval vágja el az akkumulátort bekötő vezetékeket,
ügyeljen arra, hogy ne okozzon zárlatot. Óvatosan (az akkumulátor sérülése nélkül) vegye
ki az akkumulátort. A sérült akkumulátorból elektrolit folyhat ki! Tartsa be a munkavédelmi
előírásokat, viseljen védőeszközöket, vagy a munkát bízza szakemberre!

Elhasználódott elektromos berendezések
A terméket ne dobja ki a háztartási hulladékok közé, a termék környezetünkre veszélyes
anyagokat is tartalmazhat. A termék életciklusának a végén a terméket olyan kijelölt
gyűjtőhelyen kell leadni, ahol gondoskodnak a termék anyagainak az újrahasznosításáról.
Az akkumulátorok leadási helyeiről az eladótól, vagy a polgármesteri hivatalban kaphat
további információkat. Az akkumulátort az ADART COMPUTER s.r.o. fióküzleteiben
is leadhatja. Az akkumulátorok hulladékkezelési szabályainak a be nem tartását egyes
országokban büntetik!

Megfelelőségi nyilatkozat
Az ADART COMPUTERS s.r.o. cég kijelenti, hogy az Aligator Watch Pro X,
Y32 készülékbe épített rádió egység megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő honlapon található:
www.aligator.cz.
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Thank you for purchasing an ALIGATOR product.
Please read this manual for your new smar t watch.

Important instructions
Handle the product and accessories carefully,
protect them from mechanical damage and dir t.
Protect the product and accessories from extreme temperatures.
Do not dispose of the product in a fire or expose
it to temperatures above + 60 °C, there is a risk of explosion.
The product contains a built-in batter y.
Protect the product and accessories from falling to the ground.
The product does not contain any user-ser viceable par ts,
never disassemble the product or accessories.
Turn of f the product on an airplane unless it is expressly
permitted to use it.
Do not use the product near explosives.
Keep out of reach of children and do not allow them to play with
the product. It may contain small par ts that could cause
suf focation or other injur y.
The software and hardware of the product are constantly updated.
The manufacturer therefore reser ves the right to change
the manual and individual functions of the phone without prior notice.
More information, instructions and video tutorials
on how to set up a smart watch can be found at
http://www.aligator.cz/awprox
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Controls and strap fitting
The watch is controlled by a touch screen and a button on the side.

2

1

The strap of the watch can be
easily put on or taken of f using
the lever located on each
of the lugs at the bottom
of the strap 3 . Push the lever
and the lever will release.

3

Shortening the metal strap
For the links you want to remove,
use a thin tool to push out or punch
out the connecting a xes
in the direction of arrow → 6 .
Reconnect the strap by pushing
the washer back into place → 7 .
7
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6

Wearing a watch correctly
Put the watch on your wrist so that the back with the sensors
fits snugly against the sur face of your hand, see Fig. 4 .
4
Senzor

Charging
Charge the watch before using it for the first time. To charge,
use the included magnetic adapter 5 , which is attached
to the contacts on the back of the watch. The magnets will hold
the end of the adapter in the correct position.
Plug the other end of the adapter into a suitable USB socket.
The display will show the batter y charge status when connected.

5

Magnetic
adapter

USB
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Turning on and o
To turn the watch on / of f, press and hold the button on the side
of the watch 1 until the watch turns on / of f. You will still need
to confirm the power of f on the watch display 2 .

Control Fundamentals
The watch display is dimmed as standard to save batter y power.
To activate the watch display, press the button 1 . The display
will darken itself af ter a shor t period of time or you can darken
it by pressing the button 1 .

A

B
Basic scheme
arrangement
screens

106

D

C

To view the function menu,
slide your finger across
the display from left to right → B
(move back wards to go back).
A circular menu E is displayed
by default. To select a function,
tap on the corresponding icon
in the menu and tap in the middle
of the display to activate it. In the
settings, the menu style can be
switched to a classic F line list
(Settings → Style menu).
By sliding your finger across
the display from right to left → ,
you can scroll through
the screens of each function
and measurement value in turn.

To quickly view messages,
swipe up from the bottom
of the main screen (swipe back
C.
the other way to go back)
For quick setup and overview,
swipe down from the top
of the main screen (swipe back
A.
the other way to go back)
You can quickly switch watch
modes, adjust brightness,
vibration, or star t settings.
Connection, batter y status
and weather information
are also displayed.

To go back up a level in the menu,
either press the button 1
or swipe the display
from lef t to right → .
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Feature menu
B Swipe the display from left
to right to select from
the following functions:

Steps Number of steps per day. It is always counted
from midnight. The value is approximate and may
differ from the number of steps actually walked.

Sleep
Displays information and statistics on sleep
duration and quality.

Heart rate – the sensor on the back of the watch
is used to measure it, it is necessary that the watch
is correctly positioned on the wrist.
The value is approximate, it cannot be used
for medical purposes.
Sports Measuring training activity. A variety of
sports and activities are available. Select an activity
and tap to start. Once the workout has started, the
measurement can be paused/stopped by scrolling
the screen from left to right and pressing the button.
Phone Telephoning function.
List of recent calls, dialer option,
and view contacts synced with your watch.
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Pressure Estimated blood pressure
– an experimental function, the measured value
may not correspond to reality and cannot
be guaranteed in any way, an approximation from
the hear t rate sensor is used for the measurement.
Cannot be used for medical purposes.
Oxygenation Display of blood ox ygenation
– experimental function, the measured value may
not correspond to reality and cannot be guaranteed in any way, an approximation from the hear t
rate sensor is used for the measurement.
Cannot be used for medical purposes.
Weather Current weather information
(only if your phone is connected). Swipe up from
the bottom to see the forecast for the next 6 days.

Trigger Allows you to remotely control
the camera shutter on your phone.
Requires launching an application on the phone.

Player Allows you to remotely control the music
player on your phone. If the phone function of the
watch is activated, the sound of the song will be
played directly from the built-in speaker in the watch.
Breathing
Functions of breathing exercises.
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Settings
Settings and useful features.
You can set the calling function, brightness,
vibration, menu style, view technical information,
reset data and more. Also includes useful
functions (stopwatch, timer and more).

Useful Features
Select Settings from the features
menu and choose one
of the useful features:

Game
2 games to pass the time.

Stopwatch
Simple stopwatch.

Alarm clock
Possibility to set several alarms directly in the watch.
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Timer
Possibility to set several alarms
directly in the watch.

Application
Displays a QR code to easily download
the watch app to your phone.

Phone search
When activated, triggers sound on the phone
in the snooze mode, making it easier to fi nd the phone.

Information screens
D When you swipe the screen from
right to left , the information
screens for the watch functions
will gradually appear:

Today
Displays the number of steps, last sleep time,
and time of training activity.
Tap each value to view detailed information.
Health
Displays your last heartbeat, blood pressure
and blood oxygenation. Tap each value to start
a new measurement.
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Weather
Displays weather information. Scroll up from
the bottom to view the forecast for the next 6 days.

Spouse Allows you to remotely control
the camera shutter on your phone.
Requires launching an app on the phone.

The Player
Allows you to remotely control the music player
on your phone.

Breathing
Functions of breathing exercise.

Assistant
If the watch phone feature is activated, tap the icon
to start the voice assistant on your phone.

Phone
If the watch phone function is activated,
the phone controls (Call history,
dial pad and contacts) are displayed.
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Connecting the phone
To take full advantage of all the features, you need to connect
the smar t watch wirelessly to the application on your phone.
Download and install Da Fit to your phone:

Attention! When first star ting
the app, it is necessar y to allow
all the permissions that you will
be asked for, other wise it will
not work properly 6 .
After enabling all permissions,
the profile page will open. Enter
your details – gender, height,
age, etc. To complete the settings,
press the button below with
the Confirmation icon.
(For more accurate records
and value calculation,
we recommend entering
information about you
according to reality).
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Connect the watch
to the phone:
1. In the app, tap the first icon
from the lef t in the bottom of the
screen to go open Today view E .
2. Move the watch close
to the phone and press
the To Add button 7 .
3. The application displays
a list of available devices.
4. Tap to select Aligator Pro X.
5. The watch will be paired.
Done :-)

Display the measured
data in the phone
After pairing the watch with
the phone, launch the Da Fit app
and touch the first icon on the left
at the bottom of the app screen.
The Today screen appears with
information downloaded from
the watch – number of steps, sleep,
heart rate record, temperature,
blood pressure, blood oxygenation, training activity record and
more. After tapping on the card
of some measured quantity,
you can also view the records
from the previous days, or select
the date about which you want
to find out information
from the calendar.

114

Note:
data is continuously
downloaded from the watch
via a wireless connection,
but the watch must be within
range of the phone – up to
several meters.

Watch settings
The watch is set using the Da Fit
app on the phone. At the bottom
of the application screen, touch
the middle icon with the watch
symbol. Now you can make all the
settings of the watch, (change the
watch face, alarms, notifications
and many other functions).

Watch notification
settings
An important smart watch function
are the notifications for the incoming calls, SMS messages, messages from social networks and
notification of other applications.
1. Tap the middle icon
at the bottom of the app to go
to the device screen F .
2. Select Notifications 8 .
3. A list of notifications appears.
You can activate them by tapping
the switch next to the name .
4. When the notification
is turned on, the application will
ask for access permissions – it is
necessar y to allow access
for proper operation 8 . The first
time you set up, the screen for
allowing access to notifications
also appears. Turn on the switch
next to Da Fit 6 .

Watch faces
Aligator Watch Pro X of fers
a ver y wide range of watch face
designs. Several are
pre-installed directly in the watch.
Thanks to the app, dozens
of other watch faces are available.
You can also set your own
photo or image directly
to the background
of the watch’s dial.
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Change the watch face
1. Press your finger against
the touch screen until
the current watch face shrinks.
2. Swipe sideways to select
from available watch faces.
3. Touch the screen to confirm
the selected watch face.
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Setting other watch faces
using the app
1. Go to the device screen
by tapping the middle icon
at the bottom of the application
and select Watch Faces.
2. The watch faces installed
in the watch are displayed.
3. Select More Watch Face
at the bottom of the screen.
Wait a while until all available

Setting your own image
to watch face
1. Go to the device screen
by tapping the middle icon
at the bottom of the application
and select Watch faces.
2. Select the 5th watch face and
tap the Edit button next to it 9 .
3. Use the Select Picture
button to set your own photo
or image as the background
of the watch face.
4. You can also set your
own font color and location
of the information on the screen.
5. Press the Save button on the
top right to save the changes
and load your own watch face
into the watch.

Training recording using
the watch or the app
watch faces are loaded
(new items are added gradually).
4. Tap on the watch face you
want to use and then tap
on the Download button.
5. Watch face is then download
and installed, the progress is
displayed on the phone screen.

As mentioned in the Smart
Watch Functions chapter,
the watch allows you to record
your workouts for several
different sports.However,
you can also record your training
using the Da Fit app on your phone.
In this case, the watch only serves
as a step-counter and heart rate
sensor and the training will be
recorded directly by the phone
app, including the route obtained
117

Phone and music
functions in the watch
Thanks to the built-in microphone
and speaker, the watch allows
you to make phone calls and listen
to music. When activated,
it acts as an advanced
hands-free headset, allowing
you to answer and place calls
and dial phone numbers and
contacts directly on the watch.
Attention!
When you connect and activate
the calling function, the music
and audio playback from your
phone and the voice assistant
control are also redirected
to the watch.

To activate and deactivate
the telephoning function
from the phone’s GPS receiver.
To start a workout in the Da Fit app
on your phone, touch the first
icon from the bottom left of the
screen E and go to the Today
screen. Tap the Outdoor Running
tab and press the Start button to
start the recording of the training.
After the training, the training
data are saved and it is possible
to view the training information
and route in the calendar.
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In order to use the phone feature
on your watch, you must first
enable it on your watch and
then pair your phone to your
watch using the dual wireless
audio connection.
1. On your watch, go to Settings
in the features menu,
then tap Phone to display it:
On – the phone icon turns green.
2. On your mobile phone,
in the Bluetooth settings,

select Pair new device
and search for Audio_ProX_...
3. Connect to this device.
4. The phone function of the
watch is paired. Done!
To deactivate the phone feature
on your watch, open Settings,
then tap Phone to display it:
O – The icon turns grey.
To permanently deactivate
the feature, delete the Audio_
ProX_... device from the list
of paired devices in the Bluetooth
settings on your phone.
Attention! When the phone
function is active, the batter y
life will be reduced.

from your phone will be
transferred to your watch.
You can also use the remote
control function of the player
on your mobile phone with
the watch and enjoy music
directly on the watch thanks
to the built-in 3W speaker.

Make calls and play music
directly on your watch
• Tap the red icon to reject
an incoming call, and the green
icon to accept it G .
• Tap the phone icon H
to switch the phone call
between your watch and phone.
• Tap the speaker icon K
to adjust the volume.
• The microphone can
be switched on/of f using
the microphone icon L .
If the phone call function
is active, music and audio
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More features for making
calls on your watch

To add favourite contacts
in the app

1. Select Phone
from the features menu.
2. The telephony menu
will appear M :
• History – displays a list
of recent calls – tap to call
the selected number/name
again.
• Dialpad – used to manually
enter a phone number
for a call.
• Contacts – a list of your
favourite contacts to call
from your watch. Set up
using the app on your phone.

1. Launch the Da Fit app
on your phone
2. Go to the watch settings
screen by tapping the middle
icon at the bottom of the app F .
3. Select Favourite Contacts.
4. Press Add and select up to
8 contacts in your phonebook.
You must allow the app
to access your contacts
to work properly.
5. Af ter selecting your contacts,
press Confi rm, first
in the top right corner
and then on the main screen.
6. Contact transfer will be initiated.
7. Completion of the transfer
is indicated in the application.
Attention! The phone needs
to be close to the watch to work
properly. Depending on
the environment, the range
of the wireless connection can vary
from units to low tens of meters.
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Find your phone
with your watch
and vice versa
If your watch is connected
to your phone, it can be
easily located. Select
Settings → Phone search
from the watch&apos;s features
menu. You can then tap the icon
on the watch screen to star t
playing audio on the watch.
If you&apos;re looking for
a watch, launch the Da Fit app
on your phone, go to the watch
settings screen (middle icon
at the bottom) and select
Other → Find a device.
The watch will light up
and vibrate.
Attention! Vibration must
be enabled on the watch
and the battery must not be low.
Otherwise, the watch screen
will only light up.

Edit personal
settings and data
To edit personal information and
change some other application
settings, touch the icon on the
right of the bottom of the screen
to display the My profile screen.
Now you will be able to set, weight,
age and other information about
you, as well as the daily goal.

Water resistance IP67
The watch is designed to be
waterproof to the IP67 standard.
However, we strongly recommend
that you avoid to the contact with
water to the maximum extent
possible. Microscopic cracks
in the seal may occur during
the use of the watch due to impact
or wear of the case. In this case,
water may get inside watch
and cause a damage not covered
by the warranty. Never dive, bathe
or shower while wearing your
watch – pressurized water or hot
water could penetrate the watch
and cause damage not covered
by the warranty.
Never press the button while
the case is in contact with water,
as this could cause water ingress
and damage not covered
by the warranty.
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Troubleshooting
Alerts do not appear on the watch
Please make sure you have granted Da Fit app the access
to notifications according to above instructions
(see chapter Notification setting). Alternatively, open the phone
settings and enter Access notifications into the search box
and make sure access is turned on for Da Fit.

The watch does not connect to phone
If you are unable to connect the watch to your phone, tr y turning
Bluetooth Of f and then On on your phone and /or restar ting your
phone. If the watch does not connect, tr y searching for it again
in the application. If the watch does not connect, reset it – swipe from
lef t to right on screen watch to display menu, choos Settings and
then select Reset. Then restar t the phone and reconnect the watch
in the app as described in the chapter Connecting phone.

The watch cannot be charged with a power bank
The charging current of the watch is ver y small. Therefore, some
power banks mistakenly evaluate the connected watch as a phone
that is already charged and automatically turn of f charging.
More information, instructions and video tutorials
on how to set up a smart watch can be found at
http://www.aligator.cz/awprox
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Safety and ecology
Built-in battery
The product contains a built-in single-cell lithium battery, which does not belong
to ordinary municipal waste, it may contain substances that are harmful
to the environment! After the product has reached the end of its service life,
the battery can be removed and handed over for further ecological processing.

Instructions for safe battery removal by user
or by a qualified professional
make sure that the battery is completely discharged (or let the watch fully discharge).
Carefully peel off the back of the watch with a knife or chisel. Danger of injury!
Disconnect the supply wires to battery or cut them with scissors one by one, to prevent
a short circuit. Carefully remove the battery so that the battery is not perforated
or deformed – risk of electrolyte leakage, short circuit and injury!
Observe regular safety work and use protective equipment or leave it to experts!

Used electrical equipment
Never dispose of the product in normal municipal waste, it may contain substances
dangerous for the environment! After use, it must be handed over to the appropriate
collection point, where its recycling or ecological disposal is ensured. Ask your dealer
or the municipal office, where is such place, or you can hand over the product directly
to seller or to one of the branches of ADART COMPUTERS s.r.o.
It is illegal to handle the product in violation of the above instructions!

Declaration of Conformity
Hereby ADART COMPUTERS s.r.o. declares that the Aligator Watch Pro X radio
equipment type, Y32, is in compliance with the Directive 2014 / 53 / EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available
on the following website: www.aligator.cz
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Vielen Dank, dass Sie sich für ein ALIGATOR-Produk t
entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung,
um Ihre neue Smar twatch zu benutzen.

Wichtige Hinweise
Behandeln Sie das Produk t und das Zubehör sorgfältig und
schützen Sie es vor mechanischen Beschädigungen und Schmutz.
Schützen Sie das Produk t und das Zubehör vor extremen
Temperaturen.
Wer fen Sie das Produk t nicht ins Feuer und setzen Sie
es keinen Temperaturen über +60 °C (+60 °F ) aus.
Das Produk t enthält eine eingebaute Batterie.
Schützen Sie das Produk t und das Zubehör vor dem Herabfallen
auf den Boden.
Das Produk t enthält keine vom Benutzer zu reparierenden Teile.
Zerlegen Sie niemals das Produk t oder das Zubehör.
Schalten Sie das Produk t im Flugzeug aus, es sei denn,
Sie haben die ausdrückliche Erlaubnis, es zu benutzen.
Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Sprengstoffen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und sie nicht
mit dem Produk t spielen lassen. Es kann Kleinteile enthalten,
an denen sie ersticken oder sich ander weitig verletzen könnten.
Die Sof t- und Hardware des Produk ts wird ständig
weiterentwickelt. Der Hersteller behält sich daher das Recht vor,
die Anleitung und einzelne Funk tionen des Telefons
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Weitere Informationen, Anleitungen und Videotutorials
zum Einrichten Ihrer Smar twatch finden Sie
unter http://www.aligator.cz/awprox
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Bedienelemente und Gurtbefestigung
Die Uhr wird über einen Touchscreen
an der Seite gesteuer t.

2

und einen Knopf

1

2

1

Das Armband der Uhr lässt sich
mit Hilfe des Hebels, der sich
an jeder Öse auf der Unterseite
des Armbands befindet 3 ,
leicht an- und ablegen.
Drücken Sie den Hebel
und er löst sich.

3

Kürzen des Metallbandes
Bei den Gliedern, die Sie entfernen wollen,
drücken Sie die Verbindungsachsen
mit einem dünnen Werk zeug
in Richtung des Pfeils → 6
heraus oder stanzen sie aus.
Bringen Sie den Gur t wieder an,
indem Sie die Unterlegscheibe
wieder an ihren Platz
schieben → 7 .
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6

7

Richtiges Tragen einer Uhr
Legen Sie die Uhr so um Ihr Handgelenk, dass die Rückseite
mit den Sensoren gut an der Handober fläche anliegt, siehe Abb. 4 .
4
Sensor

Aufladen
Laden Sie die Uhr auf, bevor Sie sie zum ersten Mal benutzen.
Zum Aufladen wird der mitgeliefer te Magnetadapter 5 ver wendet,
der an den Kontak ten auf der Rückseite der Uhr befestigt wird.
Die Magnete halten das Ende des Adapters in der richtigen Position.
Stecken Sie das andere Ende des Adapters in eine geeignete
USB-Buchse. Auf dem Display wird der Ladezustand des Akkus
angezeigt, wenn er angeschlossen ist.

5

Magnetadapter

USB
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Ein- und Ausschalten von
Um die Uhr ein- bzw. auszuschalten, halten Sie den Knopf an der Seite
der Uhr gedrückt 1 , bis sich die Uhr ein- bzw. ausschaltet. Sie müssen
das Ausschalten noch auf dem Display der Uhr 2 bestätigen.

Grundlagen der Steuerung
Das Display der Uhr ist standardmäßig abgedunkelt, um Batteriestrom
zu sparen. Um das Uhrendisplay zu aktivieren, drücken Sie die Taste 1 .
Das Display verdunkelt sich nach kurzer Zeit von selbst oder Sie können
es durch Drücken der Taste 1 verdunkeln.

A

B
Grundschema
Anordnung
Zi erblätter
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D

C

Um das Funktionsmenü aufzurufen, streichen Sie mit dem Finger
von links nach rechts über das Display → B (rückwärts bewegen,
um zurück zu gehen). Standardmäßig wird ein kreisförmiges
Menü E angezeigt. Um eine Funktion auszuwählen, tippen Sie
auf das entsprechende Symbol im Menü und tippen Sie in die Mitte
des Displays, um sie zu aktivieren. In den Einstellungen kann
der Menüstil auf eine klassische Zeilenliste F umgestellt werden
(Einstellungen → Style Menu).
Wenn Sie mit dem Finger von rechts nach links über das Display
streichen → , können Sie nacheinander durch die Bildschirme
der einzelnen Funktionen und Messwerte blättern.
Um im Menü eine Ebene nach oben zu gehen, drücken Sie entweder
die Taste 1 oder wischen Sie auf dem Display von links nach rechts → .
Um Nachrichten schnell anzuzeigen, wischen Sie vom unteren Rand
C (wischen Sie in die andere
des Hauptbildschirms nach oben
Richtung, um zurück zu gehen).

Für eine schnelle Einrichtung und Übersicht wischen Sie vom
A (um zurück
oberen Rand des Hauptbildschirms nach unten
zu gehen, wischen Sie in die andere Richtung). Sie können schnell
den Uhrenmodus wechseln, die Helligkeit und die Vibration einstellen
oder die Einstellungen starten. Außerdem werden Verbindungsdaten,
Batteriestatus und Wetterinformationen angezeigt.
131

Funktionsmenü
B Streichen Sie auf dem Display von
links nach rechts , um zwischen
den folgenden Funk tionen zu wählen:

Schritte Anzahl der Schritte pro Tag. Es wird immer
ab Mitternacht gezählt. Der Wert ist ein Näherungswert
und kann von der Anzahl der tatsächlich gelaufenen
Schritte abweichen.
Schlaf
Zeigt Informationen und Statistiken
zur Schlafdauer und -qualität an.

Herzfrequenz – der Sensor auf der Rückseite
der Uhr wird zur Messung der Herzfrequenz verwendet,
wobei die Uhr korrekt am Handgelenk positioniert sein
muss. Der Wert ist ein Näherungswert, er kann nicht
für medizinische Zwecke verwendet werden.
Sport Messung der Ausbildungstätigkeit. Es wird
eine Vielzahl von Sportarten und Aktivitäten angeboten.
Wählen Sie eine Aktivität aus und tippen Sie auf,
um zu beginnen. Sobald das Training begonnen hat,
kann die Messung durch Scrollen des Bildschirms
von links nach rechts und Drücken der
Taste unterbrochen/gestoppt werden.
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Telefon Funk tion Telefonieren. Liste der letzten
Anrufe, Dialer-Option und Anzeige der mit Ihrer
Uhr synchronisier ten Kontak te.

Blutdruck Geschätzter Blutdruck – eine experimentelle Funktion, der gemessene Wert entspricht
möglicherweise nicht der Realität und kann in keiner
Weise garantiert werden, für die Messung wird ein
Näherungswert vom Herzfrequenzsensor verwendet.
Kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.
Oxygenierung Anzeige der Blutsauerstof fsättigung – experimentelle Funk tion, der gemessene
Wer t entspricht möglicher weise nicht der Realität
und kann in keiner Weise garantier t werden,
für die Messung wird ein Näherungswer t
vom Herzfrequenzsensor ver wendet. Kann nicht
für medizinische Zwecke ver wendet werden.
Wetter Ak tuelle Wetterinformationen
(nur wenn Ihr Telefon verbunden ist). Wischen Sie
von unten nach oben , um die Vorhersage
für die nächsten 6 Tage zu sehen.
Auslöser
Ermöglicht die Fernsteuerung
des Kameraverschlusses über Ihr Telefon.
Er forder t den Star t einer Anwendung
auf dem Telefon.
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Spieler Ermöglicht die Fernsteuerung des Musikplayers auf Ihrem Handy. Wenn die Telefonfunktion
der Uhr aktiviert ist, wird der Ton des Liedes direkt über
den eingebauten Lautsprecher der Uhr wiedergegeben.
Atmung
Funk tionen der Atemübungen.

Einstellungen und nützliche Funktionen. Sie können
die Anru unktion, die Helligkeit, die Vibration, den
Menüstil, technische Informationen, das Zurücksetzen
von Daten und vieles mehr einstellen. Enthält auch
nützliche Funktionen (Stoppuhr, Timer und mehr).

Nützliche Funktionen
Wählen Sie Einstellungen
aus dem Funk tionsmenü und wählen
Sie eine der nützlichen Funk tionen:

Spiel
2 Spiele zum Zeitvertreib.

Stoppuhr
Einfache Stoppuhr.
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Wecker
Möglichkeit, mehrere Alarme direkt
auf der Uhr einzustellen.

Zeitschaltuhr
Einfacher Timer (Minute).

Anmeldung
Zeigt einen QR-Code an, mit dem Sie die Uhr-App
ganz einfach auf Ihr Telefon herunterladen können.

Telefonische Suche
Wenn sie aktiviert ist, ertönt ein Ton auf dem Telefon
in der Ablage, so dass es leichter zu finden ist.

Informationsbildschirme
D Wenn Sie das Display von rechts
nach links streichen , erscheinen
nach und nach die Informationsbildschirme für die Funk tionen der Uhr:

Heute Zeigt die Anzahl der Schritte, die letzte
Schlafzeit und die Zeit der Trainingsak tivität an.
Tippen Sie auf jeden Wer t, um detaillier te
Informationen anzuzeigen.
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Gesundheit Zeigt den letzten Herzschlag,
den Blutdruck und die Sauerstof f versorgung
des Blutes an. Tippen Sie auf jeden Wer t,
um eine neue Messung zu star ten.
Wetter Zeigt Wetterinformationen an. Scrollen
Sie von unten nach oben, um die Vorhersage
für die nächsten 6 Tage zu sehen.

Kameraverschluss Ermöglicht die Fernsteuerung des Kameraverschlusses über Ihr Telefon.
Er forder t den Star t einer App auf dem Telefon.

Der Spieler Ermöglicht die Fernsteuerung
des Musikplayers auf Ihrem Handy.

Atmung
Funktionen der Atemübung.

Assistentin Wenn die Funk tion der Telefonüberwachung ak tivier t ist, tippen Sie auf das Symbol,
um den Sprachassistenten auf Ihrem Telefon zu
star ten.
Telefon Wenn die Telefonfunktion der Uhr aktiviert
ist, werden die Bedienelemente des Telefons
(Anrufliste, Wähltasten und Kontak te) angezeigt.
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Verbinden Ihrer Uhr mit Ihrem Handy
Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, müssen Sie
die Smartwatch drahtlos mit der App auf Ihrem Telefon verbinden. Laden
Sie die Da Fit-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Handy:

Achtung! Nach der Installation
und der ersten Ausführung
müssen Sie alle Berechtigungen,
nach denen Sie mehrmals
gefragt werden, aktivieren,
da die Anwendung sonst nicht
richtig funktioniert.
Sobald alle Berechtigungen
aktiviert sind, wird die Profilseite
geöffnet. Geben Sie Ihre Daten
ein – Geschlecht, Größe, Alter,
usw. Schließen Sie die Einstellungen
ab, indem Sie auf die Schaltfläche
mit dem Bestätigen – Symbol
unten klicken.
(Für eine genauere Aufzeichnung
und Berechnung der Werte
empfehlen wir Ihnen, Ihre Daten
entsprechend der Realität
einzugeben).
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Verbinden Sie Ihre Uhr
mit Ihrem Handy:
1. Gehen Sie in der App zum
Bildschirm Heute, indem Sie
auf das erste Symbol von links
unten auf dem Bildschirm tippen E .
2. Halten Sie die Uhr in die Nähe
Ihres Telefons und drücken Sie
die Taste Gerät hinzufügen 7 .
3. Die App zeigt eine Liste
der gefundenen Geräte an.
4. Tippen Sie auf , um den
Alligator Pro X auszuwählen.
5. Die Uhr ist gekoppelt. Erledigt!

Anzeige der Messdaten
auf Ihrem Handy
Sobald Ihre Uhr mit Ihrem Telefon
gekoppelt ist, starten Sie die
Da Fit-App und drücken Sie auf
das erste Symbol von links unten
auf dem Bildschirm der App.
Der Bildschirm Heute erscheint
mit den von der Uhr heruntergeladenen Informationen – Schrittzahl,
Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck,
Sauersto gehalt des Blutes,
Protokoll der Trainingsaktivitäten
und mehr. Wenn Sie auf die Registerkarte einer der gemessenen
Variablen tippen, können Sie
auch die Aufzeichnungen
der vergangenen Tage einsehen
oder das gewünschte Datum
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aus dem Kalender auswählen, um
Informationen darüber zu erhalten.
Hinweis:
Die Daten werden kontinuierlich
über eine drahtlose Verbindung
von der Uhr heruntergeladen,
aber die Uhr muss sich
in Reichweite des Telefons
befinden (einige Meter).

Einstellungen der Uhr
Die Uhr wird mit der Da Fit-App
auf Ihrem Telefon eingerichtet.
Tippen Sie auf das mittlere
Uhrensymbol am unteren
Rand des App-Bildschirms.
Jetzt können Sie alle Einstellungen
der Uhr vornehmen (Aussehen
des Zi ernblatts, Alarme, Benachrichtigungen und viele andere
Funktionen ändern).

Einstellen
von Benachrichtigungen
auf Ihrer Uhr
Eine wichtige Funktion der Uhr ist
die Benachrichtigung über eingehende Anrufe, SMS-Nachrichten,
Nachrichten aus sozialen
Netzwerken und Benachrichtigungen von anderen Apps.
1. Rufen Sie den Gerätebildschirm
auf, indem Sie auf das mittlere
Symbol unten in der App tippen F .
2. Wählen Sie
Benachrichtigungen 8 .
3. Es erscheint eine Auswahl
von Warnungen, die Sie durch
Antippen des Schalters neben
dem Namen aktivieren können.
4. Beim Aktivieren
von Benachrichtigungen fragt die
Anwendung nach verschiedenen

Zugri sberechtigungen
– Sie müssen den Zugri erlauben,
damit sie richtig funktioniert.
Bei der Ersteinrichtung wird auch
ein Bildschirm angezeigt, der den
Zugri auf Benachrichtigungen
ermöglicht. Aktivieren Sie
den Kippschalter neben
der Da Fit-App 6 .
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Einstellen des Aussehens des Zi erblatts

Ändern Sie das Aussehen
des Zi erblatts

Aligator Watch Pro X bietet eine
breite Palette von Zi erblattdesigns.
Mehrere Looks sind direkt auf
der Uhr vorinstalliert. Dutzende von
zusätzlichen Looks sind dann über
die App verfügbar, einschließlich der
Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes
Foto oder Bild direkt auf den Hintergrund des Zi erblatts zu setzen.

1. Drücken Sie mit dem Finger
auf das Display der Uhr, bis
das aktuelle Zi erblatt kleiner ist.
2. Bewegen Sie Ihren Finger
seitwärts, um aus den verfügbaren
Einstellrädern auszuwählen
3. Bestätigen Sie das ausgewählte
Zi erblatt durch Berühren
des Bildschirms.
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Warten Sie einen Moment, bis alle
verfügbaren Zi erblätter geladen
sind (neue Zi erblätter werden
nach und nach hinzugefügt)
4. Tippen Sie auf das gewünschte
Zi erblatt und dann auf
die Schaltfl äche Herunterladen
unter dem Zi erblatt.
5. Das Zi erblatt kann heruntergeladen und dann installiert werden. Das
Verfahren kann auf dem Bildschirm
des Telefons verfolgt werden.

Einstellen eines
benutzerdefinierten Bildes
auf dem Zifferblatt

Andere Zi erblattdesigns
in der App auswählen
1. Rufen Sie den Gerätebildschirm auf, indem Sie auf das
mittlere Symbol unten in der App
tippen und Uhren auswählen.
2. Die in der Uhr installierten
Zi erblätter werden angezeigt.
3. Wählen Sie am unteren Rand
des Bildschirms die Option Weitere
Einstellungsmöglichkeiten.

1. Rufen Sie den Gerätebildschirm
auf, indem Sie auf das mittlere
Symbol unten in der App tippen
und Uhren auswählen.
2. Wählen Sie das 5. Zi erblatt
und tippen Sie auf die Schaltfl äche
Bearbeiten daneben 9 .
3. Mit der Schaltfl äche Bild
auswählen können Sie ein eigenes Foto oder Bild als Hintergrund
für das Zi erblatt festlegen.
4. Sie können auch die Schriftfarbe und die Platzierung der
Informationen auf dem Bildschirm
selbst bestimmen.
5. Drücken Sie die Schaltfl äche
Speichern oben rechts, um Ihre
Änderungen zu speichern und Ihr
eigenes Zi erblatt hochzuladen.
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Schritt- und Herzfrequenzsensor
und das Training wird direkt in der
App aufgezeichnet, einschließlich
der vom GPS-Empfänger des
Telefons ermittelten Route.
Um ein Training auf Ihrem Telefon
zu starten, drücken Sie in der
Da Fit-App auf das erste Symbol
unten links auf dem Bildschir E ,
um den Bildschirm Heute
aufzurufen. Tippen Sie auf die
Registerkarte Outdoor Running
und drücken Sie die Schaltfl äche
Start. Die Aufzeichnung des Trainings auf Ihrem Telefon beginnt.
Nach Abschluss des Trainings
werden die Trainingsdaten gespeichert und Sie können die Route
auf der Karte und andere Informationen im Kalender anzeigen.

Telefon- und Musikfunktionen auf der Uhr
Zeichne dein Training
auf deiner Uhr oder
in der App auf
Wie im Kapitel Funktionen
erwähnt, können Sie mit der Uhr
Trainingseinheiten für verschiedene
Sportarten aufzeichnen.
Sie können Ihr Training aber auch
direkt mit der Da Fit-App
auf Ihrem Telefon aufzeichnen.
In diesem Fall dient die Uhr nur als
142

Dank des integrierten Mikrofons
und Lautsprechers können Sie
mit der Uhr telefonieren und Musik
hören. Wenn sie aktiviert ist,
fungiert sie als fortschrittliches
Freisprech-Headset, mit dem
Sie Anrufe annehmen und tätigen
sowie Telefonnummern
und Kontakte direkt auf der Uhr
wählen können.

Achtung!
Wenn Sie eine Verbindung
herstellen und die Anruf funk tion
ak tivieren, werden auch die Musik- und Audiowiedergabe Ihres
Telefons und die Steuerung
des Sprachassistenten
auf die Uhr umgeleitet.

So aktivieren
und deaktivieren Sie
die Telefonierfunktion
Um die Telefonfunk tion auf Ihrer
Uhr nutzen zu können, müssen
Sie sie zunächst auf Ihrer Uhr
ak tivieren und dann Ihr Telefon
über die duale drahtlose
Audioverbindung mit Ihrer
Uhr koppeln.
1. Gehen Sie auf Ihrer Uhr im
Funktionsmenü zu Einstellungen
und tippen Sie anschließend auf
Telefon, um es anzuzeigen:
Ein – das Telefonsymbol wird grün.
2. Wählen Sie auf Ihrem Mobiltelefon in den Bluetooth-Einstellungen die Option Neues Gerät
koppeln und suchen Sie nach
Audio_ProX_...
3. Verbinden Sie sich
mit diesem Gerät.
4. Die Telefonfunktion der Uhr
ist gekoppelt. Erledigt!

Um die Telefonfunktion auf Ihrer
Uhr zu deaktivieren, öffnen Sie
die Einstellungen und tippen Sie
anschließend auf Telefon, um sie
anzuzeigen: Aus – Das Symbol
wird grau. Um die Funktion dauerhaft zu deaktivieren, löschen Sie
das Gerät Audio_ProX_... aus
der Liste der gekoppelten Geräte
in den Bluetooth-Einstellungen
auf Ihrem Telefon.
Achtung!
Wenn die Telefonfunk tion
ak tiv ist, verringer t sich
die Lebensdauer der Batterie.
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Tätigen Sie Anrufe
und spielen Sie Musik
direkt auf Ihrer Uhr ab

Mehr Funktionen für Anrufe
auf Ihrer Uhr

• Tippen Sie auf das rote Symbol,
um einen eingehenden Anruf
abzulehnen, und auf das grüne
Symbol, um ihn anzunehmen G .
• Tippen Sie auf das Telefonsymbol,
um den Anruf zwischen Ihrer Uhr und
Ihrem Telefon umzuschalten H .
• Tippen Sie auf das Lautsprechersymbol, um die Lautstärke
einzustellen K .
• Das Mikrofon kann über das
Mikrofonsymbol ein- und ausgeschaltet werden L .
Wenn die Telefonanruf-Funktion
aktiv ist, werden Musik und Ton
von Ihrem Telefon auf Ihre Uhr
übertragen. Sie können auch
die Fernbedienungsfunktion des
Players auf Ihrem Mobiltelefon
mit der Uhr nutzen und dank des
eingebauten 3-W-Lautsprechers
Musik direkt auf der Uhr genießen.

1. Wählen Sie Telefon aus dem
Funk tionsmenü.
2. Das Menü Telefonie wird
angezeigt M :
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• Verlauf – zeigt eine Liste
der letzten Anrufe an – tippen
Sie auf, um die ausgewählte
Nummer / den ausgewählten
Namen erneut anzurufen.
• Wähltastatur – dient zur
manuellen Eingabe einer
Telefonnummer für einen Anruf.
• Kontakte – eine Liste mit
Ihren Lieblingskontak ten, die
Sie von Ihrer Uhr aus anrufen
können. Die Einrichtung er folgt
über die App auf Ihrem Telefon.

So fügen Sie bevorzugte
Kontakte in der App hinzu
1. Star ten Sie die Da Fit-App
auf Ihrem Handy.
2. Rufen Sie den Bildschirm
mit den Einstellungen der Uhr
auf, indem Sie auf das mittlere
Symbol unten in der App tippen F .
3. Wählen Sie
Favorisierte Kontakte.
4. Drücken Sie auf Hinzufügen
und wählen Sie bis zu 8 Kontakte
in Ihrem Telefonbuch aus.
Sie müssen der App den Zugrif f
auf Ihre Kontak te erlauben,
damit sie richtig funk tionier t.
5. Nachdem Sie Ihre Kontak te
ausgewählt haben, drücken Sie
auf Bestätigen, zuerst in der
oberen rechten Ecke und dann
auf dem Hauptbildschirm.
6. Die Kontak tüber tragung
wird eingeleitet.
7. Der Abschluss der Übertragung
wird im Antrag angegeben.
Achtung! Das Telefon muss sich
in der Nähe der Uhr befinden,
damit es richtig funktioniert.
Je nach Umgebung kann
die Reichweite der drahtlosen
Verbindung von Einheiten bis zu
einigen zehn Metern variieren.

Finden Sie Ihr Handy
mit Ihrer Uhr
und umgekehrt
Wenn Ihre Uhr mit Ihrem Telefon
verbunden ist, kann sie leicht
geor tet werden. Wählen Sie
im Funk tionsmenü der Uhr
Einstellungen → Telefonsuche.
Sie können dann auf das Symbol
auf dem Uhrenbildschirm tippen,
um die Audiowiedergabe
auf der Uhr zu star ten.
Wenn Sie nach einer Uhr suchen,
star ten Sie die Da Fit-App auf
Ihrem Telefon, gehen Sie zu den
Einstellungen der Uhr (mittleres
Symbol unten) und wählen Sie
Andere → Gerät suchen.
Die Uhr leuchtet auf und vibrier t.
Achtung! Die Vibration muss
auf der Uhr ak tivier t sein
und die Batterie dar f nicht
zu schwach sein. Andernfalls
leuchtet der Bildschirm
der Uhr nur auf.
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Persönliche
Einstellungen
und Daten bearbeiten

Wasserdicht IP67

Um Ihre persönlichen Daten
zu bearbeiten und einige andere
Einstellungen der App zu ändern,
drücken Sie auf das Symbol rechts
unten auf dem Bildschirm
– der Bildschirm Mein Profil
wird angezeigt.
Sie können nun Ihr Gewicht,
Ihr Alter und andere Informationen
über sich selbst sowie ein
Tagesziel eingeben.

Die Uhr ist wasserdicht gemäß
IP67-Standard, wir empfehlen
jedoch dringend, den Kontak t
mit Wasser so weit wie möglich
zu vermeiden.
Mikroskopische Risse in der
Dichtung können während des
Gebrauchs aufgrund von Stößen
oder Abnutzung des Gehäuses
entstehen. In diesem Fall könnte
Wasser in das Gehäuse eindringen
und Schäden verursachen,
die nicht von der Garantie
gedeck t sind.
Tauchen, baden oder duschen
Sie niemals mit der Uhr – unter
Druck stehendes oder heißes
Wasser könnte in die Uhr eindringen
und Schäden verursachen,
die nicht von der Garantie
gedeckt sind.
Drücken Sie niemals die Taste,
wenn das Gehäuse mit Wasser
in Berührung kommt. Es könnte
Wasser eindringen und Schäden
verursachen, die nicht von
der Garantie abgedeckt sind.
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Fehlersuche
Benachrichtigungen werden nicht auf der Uhr angezeigt
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Da Fit-App für den Zugrif f
auf Benachrichtigungen ak tivier t haben, wie in dieser Anleitung
beschrieben (siehe Einstellen von Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr).
Alternativ können Sie auch die Einstellungen Ihres Telefons öf fnen
und im Suchfeld „ Zugrif f auf Benachrichtigungen” eingeben
und überprüfen, ob der Zugrif f für Da Fit ak tivier t ist.

Die Uhr lässt sich nicht verbinden
Wenn Sie Ihre Uhr nicht mit Ihrem Telefon verbinden können, versuchen
Sie, Bluetooth auf Ihrem Telefon aus- und wieder einzuschalten und Ihr
Telefon neu zu starten. Wenn die Uhr nicht verbunden werden kann,
versuchen Sie erneut, sie in der App zu suchen. Wenn sich Ihre Uhr nicht
verbindet, setzen Sie sie zurück: Wischen Sie auf Ihrer Uhr von oben
nach unten, tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen” und wählen Sie
Zurücksetzen. Starten Sie dann Ihr Telefon neu und verbinden Sie
Ihre Uhr erneut in der App, indem Sie die Schritte im Abschnitt
Verbinden mit dem Telefon ausführen.

Die Uhr kann nicht mit einer Powerbank aufgeladen werden
Der Ladestrom der Uhr ist sehr gering. Daher werten einige Powerbanks
die angeschlossene Uhr fälschlicherweise als ein bereits aufgeladenes
Telefon und schalten den Ladevorgang automatisch ab.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung
ist auf der folgenden Website
zu finden: www.aligator.cz
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Sicherheit und Ökologie
Eingebaute Batterie
Das Produkt enthält eine eingebaute einzellige Lithiumbatterie, die nicht
in den normalen Hausmüll gehört und umweltschädliche Stoffe enthalten kann!
Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, kann die Batterie
entnommen und einer weiteren umweltfreundlichen Behandlung zugeführt werden.

Anweisungen zum sicheren Entfernen des Akkus: (durch den Benutzer
oder einen qualifizierten, vom Händler unabhängigen Fachmann)
Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig entladen ist (oder lassen Sie die Uhr zuerst
vollständig entladen). Ziehen Sie die Rückseite der Uhr mit einem Messer oder einem Meißel
vorsichtig ab. Es besteht Verletzungsgefahr! Trennen Sie die Kabel zur Batterie einzeln
mit einer Schere ab oder schneiden Sie sie ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
Nehmen Sie die Batterie vorsichtig heraus, um die Batterie nicht zu perforieren oder
zu deformieren – Gefahr des Auslaufens von Elektrolyt, Kurzschluss und Stromschlag!
Beachten Sie die Arbeitssicherheitsvorschriften und benutzen Sie Schutzausrüstungen
oder überlassen Sie die Arbeit einer Fachkraft!

Gebrauchte elektrische Geräte
Entsorgen Sie das Produkt niemals im normalen Hausmüll, es kann umweltgefährdende
Stoffe enthalten! Nach dem Gebrauch muss es bei der entsprechenden Sammelstelle
zur Wiederverwertung oder umweltgerechten Entsorgung abgegeben werden. Erkundigen
Sie sich bei Ihrem Händler oder bei der Gemeindeverwaltung, wo sich ein solcher
Ort befindet, oder geben Sie ihn direkt beim Händler oder in einer der Niederlassungen
von ADART COMPUTERS s.r.o. ab.
Es ist verboten, das Produkt entgegen dieser Anleitung zu handhaben!

Konformitätserklärung
ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt hiermit,
dass der Typ des Funkgeräts Aligator Watch Pro X, Y32,
der Richtlinie 2014 / 53 / EU entspricht.
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CZ I TECHNICKÁ PODPORA
Máte dotaz k zakoupenému zboží z nabídky Aligator?
Neváhejte se nás zeptat na naší adrese:
dotazy@adart.cz

SK I TECHNICKÁ PODPORA
Máte dotaz kvôli zakúpenému výrobku z ponuky Aligator?
Neváhajte sa nás spýtať na našej adrese:
dotazy@adart.cz

PL I POMOC TECHNICZNA
Masz pytanie dotycz ce zakupionych towarów z oferty Aligatora?
Nie wahaj si zapyta nas na nasz adres:
dotazy@adart.cz

HU I M SZAKI TÁMOGATÁS
Kérdése van az Aligator kínálatából megvásárolt
termékekkel kapcsolatban?
Keresse fel a weblapunkat: https://www.aligator.cz/hu/

UK I TECHNICAL SUPPORT
Do you have any question about Aligator product?
Feel free to ask us at: dotazy@adart.cz

DE I TECHNISCHER SUPPORT
Haben Sie eine Frage zu gekauften Waren aus dem Aligator-Angebot?
Fragen Sie uns gerne unter unserer Adresse:
dotazy@adart.cz
ADART COMPUTERS s. r. o., Čimická 717/34, 182 00 Praha 8 I CZ
www.aligator.cz

