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Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az ALIGATOR márka 
termékét! Az okosóra használatba vétele előt t f igyelmesen 
olvassa el a jelen útmutatót. 

Fontos utasítások
  A termékkel és tar tozékaival bánjon óvatosan, azokat védje meg 
 a leeséstő l, szennyeződésektő l és a mechanikus sérülésektő l.
  A terméket és tar tozékait óvja extrém hőmérsékletektő l.
  A terméket ne dobja tűzbe és ne tegye ki + 60 °C-nál magasabb   
 hőmérséklet hatásának, a termék felrobbanhat.
  A termékbe akkumulátor van beépítve.
  A terméket és tar tozékait óvja a leeséstő l.
  A termékben nincs olyan alkatrész, amelyet a felhasználó 
 is kicserélhet vagy megjavíthat, ezért a terméket megbontani tilos.
  Ha repülőgépen utazik, akkor a terméket kapcsolja le.
  Robbanóanyagok közelében a terméket ne használja.
  A tereméket gyerekektől 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 fej lesztés alatt ál lnak. 
 A gyár tó és az importőr fenntar tja magának a jogot arra, 
 hogy előzetes f igyelmeztetés nélkül megváltoztassa 
 a termék egyes funkcióit és a használati útmutatót. 

Az okosóra beáll í tásával és használatával kapcsolatos 
további információkat és videó útmutatókat 
a http://www.aligator.cz/awprox weblapon talál ja meg.
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A működtető elemek és a szíj felhelyezése

Az órát az érintő képernyővel és az oldalsó gombbal lehet működtetni.

80

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

A fém óraszíj lerövidítése

A kiszerelendő láncszemnél egy 
hegyes és vékony tárggyal 
(pl. egy gombostűvel) nyomja ki 
a tengely t az  → 6 6  nyí l irányába. 
A láncszem rögzítéséhez 
a tengely t nyomja vissza 
a  →  7  nyí l irányába.

 3

 6

 7 7

2

1
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Az okosóra helyes hordása a kézen

Az órát úgy tegye fel a kezére, hogy az érzékelő hozzáérjen 
a kezéhez ( lásd az ábrát  4 4 ).

Az akkumulátor töltése 

Az első használatba vétel előt t az óra akkumulátorát töltse fel. 
Az óra akkumulátorát a mágneses adapter  5  használatával kel l 
feltölteni, az adapter t tegye az óra hátlapján található ér intkezőkre. 
A mágnesek a töltésnek megfelelő helyzetben rögzítik az adapter t 
az órán. Az adapter vezetékét csatlakoztassa egy hagyományos USB 
al jzathoz. A ki je lző mutatja az akkumulátor töltöttségi ál lapotát.

 4

Senzor

Mágneses 
adapter

USB

 5
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Be- és kikapcsolás 

Az óra bekapcsolásához (k ikapcsolásához) nyomja meg és tar tsa 
benyomva az oldalsó gombot  1 1 . A kikapcsolást még a képernyőn 
is meg kel l erősíteni  2 2 .

A készülék használata 

Az okosóra képernyő je energiatakarékossági okokból sötét 
(k i van kapcsolva). Az óra aktiválásához nyomja meg a gombot  1 1 . 
A képernyő (használaton kívül) k is idő után kikapcsol, 
i l letve a gomb megnyomásával is kikapcsolható  1 1 .

Alapvető séma
elrendezés

tárcsáz

 D B

 A

 C
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A funkciók menü megjelenítésé-
hez az ujját húzza balról jobbra 
a képernyőn  →  B  (ellenkező irá-
nyban való húzással visszatér az 
előző képernyőre). Alapértelmezett 
beál l í tásban kör elrendezésű 
menü jelenik meg  E E . A kiválasztott 
funkció ikonját érintse meg a menü-
ben, majd a képernyő közepén 
erősítse meg a funkció megnyitását. 
A beállításokban a menü stílusa 
megváltoztatható, klasszikus 
jegyzék stílusra is  F F
(Beál l í tások → Menü stí lus).

A megnyitott funkció képernyőinek 
és a mér t ér tékeknek 
a megtekintéséhez ( lapozáshoz) 
az ujját jobbról balra húzza 
el a képernyőn  →.

Egy szinttel való visszalépéshez
nyomja meg a gombot  1 1 , vagy 
az uj ját balról jobbra húzza 
el a képernyőn  → .

Az üzenetek gyors megtekin-
téséhez a főképernyőn az uj ját 
húzza felülrő l lefelé (el lenkező 
irányban való húzással visszatér 
az előző képernyőre)   C .

A gyors beállításhoz és az 
áttekintéshez a főképernyőn 
az uj ját húzza felülrő l lefelé   A .
(el lenkező i rányban való 
húzással visszatér az előző 
képernyőre). Gyorsan megvál-
toztatható az óra mód, a fényerő, 
a rezgés, i l letve indítható 
a részletesebb beáll í tás. 
Megjelennek a csatlakoztatásra, 
az akkumulátor töltöttségére 
és az idő járásra vonatkozó 
információk.



Funkciók 

 B  Az uj ját húzza el balról jobbra 
a képernyőn   és válasszon 
a következő funkciók közül:

Lépések száma Lépések száma egy nap alatt. 
A számláló éjfélkor lenullázódik. Az érték csak 
megközelítő jellegű, a készülék nem tudja 
pontosan mérni a lépések számát. 

Alvás Az alvás minőségéhez és hosszához 
kapcsolódó információk és statisztikák. 

Pulzus / Pulzusszám – az óra hátlapján található 
érzékelő méri a szívverések számát, ügyel jen arra, 
hogy az óra megfelelő módon felül jön a kezére. 
Az ér ték csak megközel ítő jel legű (orvosi célokra 
nem használható), a készülék nem tudja pontosan 
mérni a szívverések 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. Az edzés (mérés) szüne-
teltetéséhez/leál l í tásához az uj ját húzza el balról 
jobbra a képernyőn, vagy nyomja meg a gombot.
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Telefon Telefonálás funkció Utolsó hívások 
jegyzéke, számbillentyűzet és az telefonra mentett 
névjegyzék megjelenítése.

Vérnyomás Becsült vérnyomás – ez egy kísérleti 
funkció, a mért ér ték nem feltétlenül felel meg 
a valós értéknek, a készülék a szívritmus érzékelő 
által mért adatokat használja fel a vérnyomás 
becsléséhez. A mért ér téket 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 érzékelő által mért adatokat használja 
fel a vér oxigénellátásának a becsléséhez. A mért 
értéket orvosi célokra nem lehet felhasználni.

Időjárás Aktuál is idő járási adatok (csak akkor 
használható, ha a készülék a telefonon keresztül 
az internethez van csatlakoztatva). Az uj ját alulról 
fel felé húzva megtekintheti a következő 
6 nap idő járási előrejelzéseit.

Fényképezőgép A telefon kameráját távolról 
lehet működtetni. A kamera alkalmazást 
a telefonon be kel l kapcsolni. 
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Lejátszó gomb A telefon zenelejátszóját távolról 
lehet működtetni. 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, 
fényerő, rezgés, menü stí lus, műszaki adatok 
megjelenítése, adatok törlése és így tovább. 
Egyéb hasznos funkciókat is tar talmaz 
(stopperóra, időkapcsoló stb.). 

Hasznos funkciók 

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

Játék
2 játék az unalom elűzéséhez. 

Stopperóra
Egyszerű stopperóra.
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Ébresztés
Több ébresztési idő is beállítható 
közvetlenül az órán.

Időkapcsoló
Egyszerű időkapcsoló. 

Alkalmazások
QR kód megjelenítése az alkalmazás telefonra 
töltéséhez.

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

Információs képernyők 

 D D  A képernyőn húzza jobbról balra 

  az uj ját, a következő információs 
képernyőket lehet egymás után 
megtekinteni:

Ma
Lépesek száma, utolsó alvás hossza 
és edzési idők. 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.

Időjárás Idő járási adatok megjelenítése. 
Az ujját alulról felfelé húzva megtekintheti 
a következő 6 nap idő járási előrejelzéseit. 

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

Lejátszó
A telefon zenelejátszóját távolról lehet működtetni. 

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 működtető 
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! Az alkalmazás 
telepítése és első indítása után, 
az összes hozzáférési kérelmet 
engedélyezni kel l  6 6 , el lenkező 
esetben az okosóra nem fog 
megfelelő módon működni.

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 valósághűen adja meg).



Csatlakoztassa az órát 
a telefonhoz

1. Az alkalmazásban lépjen a Ma 
képernyőre a képernyő alján balról 
az első ikonra koppintva  E E . 
2. Az órát tartsa közel a telefonhoz 
és érintse meg az Eszköz 
hozzáadás a gombot  7 7 . 
3. Az alkalmazásban megjelennek 
az elérhető 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 képernyő alján, 
a bal oldalon érintse meg az első 
ikont. Megnyílik a Ma képernyő, és 
az óráról áttöltött adatok: lépések, 
száma, alvás, szívverési frekvencia, 
testhőmérséklet, vérnyomás, vér 
oxigénellátása, edzési aktivitások 
és egyéb adatok. Érintse meg 
valamelyik mért érték kártyáját, 
és tekintse meg az előző napok 
adatait, vagy a naptárban jelöljön 
meg egy napot, amelynek 
az adatait szeretné megtekinteni.

Jegyzet: 
az adatok folyamatosan 
áttöltődnek a telefonra, 
a vezeték nélkül i adatátvite lhez 
a telefon és az óra ne legyen 
egymástól néhány méternél 
távolabba.
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Az óra beállítása

Az órát a telefonra telepített Da Fit 
alkalmazás segítségével lehet beál-
lítani. Az alkalmazás képernyőjén (alul) 
érintse meg az óra ikont. Ezt követően 
állítsa be órát (számlap kivitele, érte-
sítések, figyelmeztetések, ébresztő stb.).

Figyelmeztetések 
beállítása az órára

Az óra egyik fontos funkciója, hogy 
értesíti a felhasználóját a telefonra 
érkezett üzenetekről (pl. SMS), 
a szociális hálózatokon és az 
egyéb alkalmazásokban beállított 
figyelmeztetésekről.
1. Az alkalmazás képernyő jén alul 
(középen) érintse meg az ikont  F F . 
2. Válassza a Figyelmeztetések 
opciót  8 8 . 
3. Megnyílik a beállítható figyelmez-
tetések listája. Az egyes figyelmez-
tetéseket a megnevezés mellett 
található kapcsolóval (csuszkával) 
lehet be- vagy kikapcsolni   . 
4. A figyelmeztetések bekapcsolása 
után különböző hozzáférési enge-
délykérelmek jelennek meg. 
A megfelelő működéshez a kérel-
meket mindig hagyja jóvá. Az első 
beállításkor megnyílik a figyelmezte-
tésekhez való hozzáféréshez kapcso-
lódó képernyő. A Da Fit alkalmazás 
melletti kapcsolót kapcsolja be  6 6 .

A számlap kivitelének 
a beállítása

Az Aligator Watch Pro X órán egy sor 
számlap kivitel áll ítható be. Az óra 
memóriájában több számlap kivitel 
van elmentve. Az alkalmazásának 
köszönhetően további (több tíz) 
számlapot áll íthat be. sőt saját 
fényképet (vagy más képet) is 
felhasználat a számlap háttereként.



A számlap 
megváltoztatása 
az órán

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

További számlapok 
kiválasztása 
az alkalmazásban

1. Az alkalmazás eszközök 
képernyő jén alul, érintse meg 
a középső ikont, és válassza 
a Számlapok opciót.
2. Megjelennek az órára elmentett 
számlapok.
3. A képernyő alsó részén érintse 
meg a További számlapok elemet. 
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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 letöltődik 
és az órára telepítődik. A folyamat 
a telefon képernyő jén követhető.

Saját kép beállítása 
számlapként

1. Az alkalmazás eszközök 
képernyőjén alul, érintse meg 
a középső ikont, és válassza 
a Számlapok opciót.
2. Jelölje meg a 5. számlapot 
és érintse meg a Szerkesztés
(Edit) gombot  9 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 beáll íthat.
5. A beállítások befejezése után, 
a jobbra fent található Mentés 
gombot megérintve mentse el a saját 
készítésű számlapot az órára.

Edzési adatok 
rögzítése az órára 
vagy a telefonra

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 érzékelőként 
szolgál a lépésszámok és a pulzuss-
zám méréséhez, a mért adatokat 
(a telefon által generált GPS útvonal 
adatokkal együtt) az alkalmazás 
rögzíti.Az edzési adatok rögzítéséhez 



az okostelefonra telepített Da Fit 
alkalmazásban a bal alsó részen 
található első ikont érintse meg  E E . 
Megnyílik a Ma képernyő. 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 adato-
kat, amelyeket később, pl. a naptár 
segítségével meg lehet tekinteni, az 
útvonal és egyéb adatokkal együtt.

Telefonálás és lejátszás 
funkciók az órán

Az órába épített mikrofonnak 
és hangszórónak köszönhetően 
az óráról telefonálni lehet, i l letve 
az órán keresztül is lehet zenét 
hal lgatni. A funkció aktiválása 
után, az óra fej let t hands-free 
eszközként használható, 
az órán keresztül telefonálni 
lehet, telefonszámot lehet 
tárcsázni, vagy a névjegyzékbő 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. 

A telefonálás funkció 
be- és kikapcsolása 

Az óráról való telefonálás funkció 
használatához előbb a funkciót 
be kel l kapcsolni az órán, majd 
Bluetooth vezetéknélkül i ada-
tátvitel segítségével párosítani 
kel l az órát és a telefont. 
1. Az órán a Beállítások 
menüben érintse meg a Telefon 
elemet, hogy a: Be (bekapcsolva) 
ikon zöld színre váltson át.
2. A mobiltelefon Bluetooth 
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beál l í tásokban jelöl je 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 kikapcso-
lásához az órán, a Beállítások
menüben érintse meg a Telefon
elemet úgy, hogy a: Ki (k ikap-
csolva) jelenjen meg, – az ikon 
szürke színre vált át. Ha ezt 
a funkciót szeretné véglegesen 
törölni, akkor a mobiltelefon 
Bluetooth eszközök menüben 
töröl je az Audio_ProX_...
eszközt a párosított eszközök 
jegyzékébő l.

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

Telefonálás és lejátszás 
az órán

• A piros ikon  G G  megérintésével 
visszautasítja, a zöld ikon megérin-
tésével fogadja a beérkező hívást. 
• A telefon ikon  H H  megérinté-
sével a telefonhívás az óra és 
a telefon között átkapcsolható. 

• A kívánt hangerő beállításához 
érintse meg a hangszóró ikont  K K . 
• A mikrofont a mikrofon ikon  L 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 hal lgatni. 
A telefon lejátszóját az óráról 
távolról lehet működtetni, 

és az óra 3 W-os hangszórója 
segítségével az órán lehet 
hal lgatni a telefonon 
tárolt zenéket. 



A telefonálás funkció egyéb 
lehetőségei

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 kel l 
beál l í tani. 

Kedvenc kapcsolatok 
felvétele 

1. Indítsa el a Da Fit alkalmazást 
a telefonon.
2. Az alkalmazás képernyő jén 
alul (középen) ér intse meg
az óra beáll í tás ikont  F F . 
3. Válassza ki a Kedvenc 
kapcsolatok elemet. 
4. Ér intse meg a Hozzáadás
elemet és a telefon névjegyzé-
kébő l vegyen fel 8 kapcsolatot. 
A helyes működés érdekében 
az alkalmazásban engedélyezni 
kell a névjegyekhez való 
hozzáférést.
5. A kapcsolat kiválasztása 
után ér intse meg a Jóváhagyás
elemet, előbb a jobb felső 
sarokban, majd a főképernyőn is. 
6. Megtör ténik a kapcsolati 
adatok átvitele az órára. 
7. Az átvitel befejezésérő l 
az alkalmazásban jelenik 
meg üzenet. 

Figyelem! A megfelelő 
működés érdekében fontos, 
hogy az óra és a telefon közel 
legyenek egymáshoz. A vezeték 
nélkül i adatátvite l fe ltételeitő l 
függően, ez a távolság néhány 
méter és néhány tíz méter között 
változhat. 
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A telefon vagy az óra 
keresése

Ha az óra csatlakoztatva van 
a telefonhoz, akkor kölcsönösen 
keresni lehet az órát és a tele-
font. Az óra funkció menüben 
indítsa el a telefon keresését: 
Beállítások → Telefon keresése. 
A képernyőn megjelenő 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 beál l í tása képernyőre 
(középső alsó ikon) és válassza 
ki a következőket: 
Egyéb → Eszköz keresése. 
Az óra képernyő je bekapcsol 
és az óra vibrálni kezd.

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

Egyéni adatok

Az egyéni adatok módosításához, 
vagy az alkalmazás beállításainak 
a megváltoztatásához érintse meg 
a főképernyő jobb alsó részén 
található ikont. Megnyílik 
a Profil képernyő.

IP67 védettég

Az óra védettsége megfelel 
az IP 67 védettségnek, ennek 
el lenére kérjük, hogy az órával 
bánjon óvatosan, és lehető leg 
védje a víz hatásától. 
Az óra használata közben 
bekövetkező ütések vagy 
elhasználódás következtében 
a tömítésben hajszálrepedések 
keletkezhetnek. 
A hajszálrepedéseken keresztül 
víz kerülhet az órába, ami az óra 
meghibásodását okozhatja.
Az órával ne merül jön víz alá, 
zuhanyozás, úszás vagy fürdés
 közben az órát ne visel je. 
A meleg víz könnyebben 
az órába juthat. 
Az i lyen meghibásodásokra 
a jótál lás nem vonatkozik.
Amikor az órán víz van, vagy 
az órára eső esik, akkor 
a gombokat ne nyomogassa, 
víz kerülhet az órába. 
Az i lyen meghibásodásokra 
a jótál lás nem vonatkozik.



Problémamegoldás

A figyelmeztetések nem jelennek meg az órán

Ellenőr izze le, hogy a Da Fit alkalmazásban beál l í totta–e 
a f igyelmeztetéseket és üzeneteket ( lásd a Figyelmeztetések 
beállítása az órára fejezetet). Az okostelefon beáll í tásaiban nyissa 
meg „hozzáférések a f igyelmeztetésekhez” lapot, és el lenőr izze 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 uj ját balról jobbra, majd a Funkciók képernyőn 
válassza a Reset opciót. Az óra újraindul ( javasoljuk a telefon 
újraindítását is). Ezt követően ismét hajtsa végre 
a Csatlakozás a telefonhoz fejezetben leír t lépéseket.

Az órát ne sikerül külső akkumulátorról feltölteni

Az óra töltőárama kicsi. Bizonyos külső akkumulátorok az áram 
kis ér tékét úgy érzékel ik, mintha a csatlakoztatott eszköz 
akkumulátora már fel lenne töltve, ezér t k ikapcsolják a töltést.

Az okosóra beáll í tásával és használatával kapcsolatos 
további információkat és videó útmutatókat 
a http://www.aligator.cz/awprox weblapon talál ja 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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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 dotyczące zakupionych towarów z oferty Aligatora?

Nie wahaj się zapytać nas na nasz adres: 
dotazy@adart.cz

HU I MŰSZAKI 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., Č imická 717/34, 182 00 Praha 8 I CZ
www.aligator.cz
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