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Dziękujemy za zakup produk tu firmy ALIGATOR.
Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi korzystania
z nowego smar twatcha.

Ważne instrukcje
Z produk tem i akcesoriami należy obchodzić się ostrożnie
i chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami.
Należy chronić produk t i akcesoria przed ekstremalnymi
temperaturami.
Nie należy wrzucać produk tu do ognia ani w ystawiać go
na działanie temperatur y pow yżej +60°C (+60°F ).
Produk t zawiera wbudowany akumulator.
Zabezpiecz produk t i akcesoria przed upadkiem na ziemię.
Produk t nie zawiera części, k tóre mogą być naprawione przez
uży tkownika, nie należy demontować produk tu ani akcesoriów.
Wyłączaj produk t na pokładzie samolotu, chyba że został
on specjalnie upoważniony do użycia.
Nie uży wać produk tu w pobliżu materiałów w ybuchow ych.
Przechow y wać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalać
im na zabawę produk tem. Może on zawierać małe części,
k tóre mogą spowodować zadławienie lub inne obrażenia.
Oprogramowanie i sprzęt produk tu są stale unowocześniane.
Dlatego producent zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji
i poszczególnych funkcji telefonu bez wcześniejszego powiadomienia.
Więcej informacji, samouczki i filmy instruk tażowe
dotyczące konfiguracji smar twatcha można znaleźć
na stronie http://www.aligator.cz/awprox
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Regulatory i mocowanie taśmy
Zegarek jest sterowany za pomocą ekranu dotykowego i przycisku
znajdującego się z boku.
2

1

Pasek zegarka można łatwo
zakładać i zdejmować za pomocą
dźwigni umieszczonej na każdej
z w ypustek u dołu paska 3 .
Popchnij dźwignię, a zostanie
ona zwolniona.

3

Skrócenie taśmy metalowej
W przypadku ogniw, k tóre mają
zostać usunięte, użyj cienkiego
narzędzia do w ypchnięcia lub
w ybicia osi łączących w kierunku
wskazanym przez strzałkę → 6 .
Ponownie podłącz taśmę,
wsuwając podkładkę
na miejsce → 7 .
7
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6

Prawidłowe noszenie zegarka
Załóż zegarek na nadgarstek tak, aby tylna część z czujnikami
dokładnie przylegała do powierzchni ręki, patrz Rys. 4 .
4
Czujnik

Ładowanie
Przed pierwszym użyciem naładuj zegarek. Aby naładować zegarek,
użyj dołączonego adaptera magnetycznego 5 , który jest podłączony
do styków z tyłu zegarka. Magnesy utrzymają końcówkę adaptera
w prawidłow ym położeniu. Podłącz drugi koniec adaptera
do odpowiedniego gniazda USB. Po podłączeniu na w yświetlaczu
pojawi się stan naładowania akumulatora.

5

Magnetyczny
adapter

USB
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Włączanie i wyłączanie strony
Aby włączyć /w yłączyć zegarek, naciśnij i przy trzymaj przycisk
z boku zegarka 1 , aż zegarek się włączy /w yłączy.
Konieczne będzie jeszcze potwierdzenie w yłączenia zasilania
na w yświetlaczu zegarka 2 .

Podstawy sterowania
Wyświetlacz zegarka jest standardowo przyciemniony,
aby oszczędzać energię baterii. Aby włączyć w yświetlacz zegarka,
naciśnij przycisk 1 . Wyświetlacz sam się przyciemni po krótkim
czasie lub można go przyciemnić, naciskając przycisk 1 .

Schemat podstawowy
układ tarcze

A

B

D

C
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Aby w yświetlić menu funkcji,
przesuń palcem po wyświetlaczu
od lewej do prawej strony → B
(przesuń do tyłu, aby wrócić).
Domyślnie w yświetlane jest
menu okrągłe E . Aby w ybrać
funkcję, stuknij odpowiednią
ikonę w menu i stuknij na środku
w yświetlacza, aby ją ak ty wować.
W ustawieniach można zmienić
styl menu na klasyczną F listę
wierszy (Ustawienia → Style menu).
Przesuwając palcem po wyświetlaczu od prawej do lewej strony
→ , można przewijać kolejno
ekrany poszczególnych funkcji
i war tości pomiarow ych.

Aby szybko wyświetlić
wiadomości, przesuń palcem
w górę od dołu ekranu głównego
(aby wrócić, przesuń palcem
C.
w drugą stronę)
W celu szybkiej konfi guracji
i przeglądu, przesuń palcem
w dół od gór y ekranu głównego
(aby powrócić, przesuń palcem
A . Można
w drugą stronę)
szybko przełączać tryby zegarka,
regulować jasność, wibracje
lub ustawienia początkowe.
Wyświetlane są również
informacje o połączeniu,
stanie baterii i pogodzie.

Aby wrócić o jeden poziom wyżej
w menu, naciśnij przycisk 1 lub
przesuń palcem po w yświetlaczu
od lewej do prawej → .
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Menu funkcji
B Przesuń palcem po wyświetlaczu
od lewej do prawej , aby w ybrać
jedną z następujących funkcji:

Kroki Liczba kroków na dzień. Liczona jest zawsze
od północy. Wartość ta jest przybliżona i może
różnić się od liczby faktycznie wykonanych kroków.

Sen
Wyświetla informacje i statystyki dotyczące
czasu tr wania i jakości snu.

Częstość akcji serca / Tętno – do jego pomiaru
służy czujnik umieszczony z tyłu zegarka,
konieczne jest prawidłowe umieszczenie zegarka
na nadgarstku. Wartość jest przybliżona, nie może
być wykorzystywana do celów medycznych
Sport Pomiar aktywności szkoleniowej. Dostępne
są różne sporty i zajęcia. Wybierz działanie i stuknij
przycisk , aby rozpocząć. Po rozpoczęciu treningu
pomiar można wstrzymać/zatrzymać, przewijając
ekran od lewej do prawej strony i naciskając przycisk.
Telefon Funkcja telefonowania. Lista ostatnich
połączeń, opcja dialera oraz w yświetlanie
kontak tów zsynchronizowanych z zegarkiem.
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Szacunkowe ciśnienie krwi – funkcja eksperymentalna, zmierzona wartość może nie odpowiadać
rzeczywistości i nie może być w żaden sposób
zagwarantowana, do pomiaru wykorzystuje się
przybliżenie z czujnika tętna. Nie mogą być
stosowane do celów medycznych.
Dotlenianie Wyświetlanie natlenienia kr wi
– funkcja eksperymentalna, zmierzona wartość może
nie odpowiadać rzeczywistości i nie może być w żaden
sposób zagwarantowana, do pomiaru wykorzystuje
się przybliżoną wartość z czujnika tętna.
Nie mogą być stosowane do celów medycznych.
Pogoda Ak tualne informacje o pogodzie
(tylko jeśli telefon jest podłączony). Przesuń
palcem w górę od dołu , aby zobaczyć
prognozę na najbliższe 6 dni.
Spust Umożliwia zdalne sterowanie migawką
aparatu za pomocą telefonu.
Wymaga uruchomienia aplikacji w telefonie.

Gracz Umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaczem
muzycznym w telefonie. Jeśli funkcja telefonu w zegarku
jest włączona, dźwięk utworu będzie odtwarzany
bezpośrednio z wbudowanego w zegarek głośnika.
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Oddychanie
Funkcje ćwiczeń oddechow ych.

Ustawienia Ustawienia i przydatne funkcje. Można
ustawić funkcję dzwonienia, jasność, wibracje,
styl menu, wyświetlić informacje techniczne, zresetować dane i inne. Zawiera również
przydatne funkcje (stoper, timer i inne)

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

Gra
2 gry, aby skrócić długi czas.

Stoper
Prosty stoper.

Budzik
Możliwość ustawienia kilku alarmów
bezpośrednio w zegarku.
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Timer
Prosty licznik czasu (minutowy).

Aplikacja
Wyświetla kod QR umożliwiający łatwe pobranie
aplikacji zegarka na telefon.

Wyszukiwanie przez telefon
Po włączeniu tej funkcji telefon w trybie drzemki
emituje dźwięk, co ułatwia odnalezienie telefonu.

Ekrany informacyjne
D Gdy przesuniesz palcem po ekranie
od prawej do lewej strony ,
stopniowo pojawią się ekrany
informacyjne dotyczące funkcji zegarka:

Dziś
Wyświetla liczbę kroków, czas ostatniego snu
i czas aktywności treningowej. Stuknij każdą
wartość, aby wyświetlić szczegółowe informacje
Zdrowie
Wyświetlanie ostatniego uderzenia serca, ciśnienia
krwi i natlenienia krwi. Stuknij każdą wartość,
aby rozpocząć nowy pomiar.
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Pogoda
Wyświetla informacje o pogodzie. Przewiń w górę
od dołu, aby wyświetlić prognozę na najbliższe 6 dni.

Spust Umożliwia zdalne sterowanie migawką
aparatu za pomocą telefonu.
Wymaga uruchomienia aplikacji w telefonie.

Odtwarzacz
Umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaczem
muzycznym w telefonie.

Oddychanie
Funkcje ćwiczeń oddechowych.

Asystent
Jeśli funkcja telefonu z zegarkiem jest włączona,
stuknij ikonę, aby uruchomić asystenta
głosowego w telefonie.
Telefon
Jeśli funkcja telefonu w zegarku jest włączona,
wyświetlane są elementy sterujące telefonu
(historia połączeń, tarcza telefoniczna i kontakty).
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Podłączanie zegarka do telefonu
Aby uzyskać pe łną funkcjonalność, należy połączyć smar twatch
bezprzewodowo z aplikacją w telefonie. Pobierz i zainstaluj
aplikację Da Fit na swoim telefonie:

Uwaga! Po zainstalowaniu
i pierwszym uruchomieniu należy
włączyć wszystkie uprawnienia,
o które użytkownik będzie
kilkakrotnie proszony,
w przeciwnym razie aplikacja nie
będzie działać prawidłowo 6 .
Po włączeniu wszystkich
uprawnień zostanie otwarta
strona profilu. Wprowadź swoje
dane – płeć, wzrost, wiek itp.
Zakończ ustawienia za pomocą
poniższego przycisku z ikoną
Potwierdź.
(W celu uzyskania dokładniejszych
zapisów i obliczeń wartości
zalecamy wprowadzanie
informacji zgodnie
z rzeczywistością).
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Podłącz zegarek
do telefonu:
1. W aplikacji przejdź do ekranu
Dzisiaj, stukając pier wszą
ikonę od lewej w dolnej
części ekranu E .
2. Przy trzymaj zegarek blisko
telefonu i naciśnij przycisk
Dodaj urządzenie 7 .
3. W aplikacji zostanie
w yświetlona lista
znalezionych urządzeń.
4. Stuknij, aby w ybrać
urządzenie Alligator Pro X
5. Zegarek jest sparowany.
Gotowe!

Wyświetlanie danych
pomiarowych w telefonie
Po sparowaniu zegarka z telefonem
uruchom aplikację Da Fit i naciśnij
pierwszą ikonę od lewej
w dolnej części ekranu aplikacji.
Na ekranie Dzisiaj wyświetlane
są informacje pobrane z zegarka
– liczba kroków, sen, tętno,
ciśnienie krwi, natlenienie krwi,
dziennik aktywności treningowej
i inne. Stukając kartę dowolnej
mierzonej zmiennej, można także
wyświetlić zapisy z poprzednich
dni lub wybrać z kalendarza datę,
o której chcemy uzyskać
informacje.
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Uwaga:
dane są na bieżąco pobierane
z zegarka za pośrednictwem
połączenia bezprzewodowego,
ale zegarek musi znajdować się
w zasięgu telefonu – kilka metrów.

Ustawienia zegarka
Zegarek ustawia się za pomocą
aplikacji Da Fit w telefonie.
W dolnej części ekranu aplikacji
stuknij środkową ikonę
z symbolem zegarka.
Teraz możesz wprowadzić wszystkie ustawienia zegarka (zmienić
wygląd tarczy, alarmów, powiadomień i wielu innych funkcji).

Ustawianie powiadomień
na zegarku
Ważną funkcją zegarka są
powiadomienia o połączeniach
przychodzących, wiadomościach
SMS, wiadomościach z serwisów
społecznościowych oraz powiadomieniach z innych aplikacji.
1. Przejdź do ekranu urządzenia,
dotykając środkowej ikony
w dolnej części aplikacji F .
2. Wybierz opcję
Powiadomienia 8 .
3. Zostaną wyświetlone wybrane
alerty, które można aktywować,
stukając przełącznik
obok nazwy .
4. Podczas włączania
powiadomień aplikacja poprosi
o różne uprawnienia dostępu
– do jej prawidłowego działania
konieczne jest zezwolenie

na dostęp. Przy pierwszej
konfiguracji pojawi się również
ekran umożliwiający dostęp
do powiadomień.
Włącz przełącznik znajdujący
się obok aplikacji Da Fit 6 .
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Ustawianie
wyglądu tarczy

Zmiana wyglądu tarczy
zegarka

Aligator Watch Pro X oferuje
szeroki wybór wzorów tarcz
zegarka. Kilka wyglądów jest
preinstalowanych bezpośrednio
w zegarku. W aplikacji dostępne
są dziesiątki dodatkowych opcji, w tym możliwość ustawienia
własnego zdjęcia lub obrazu bezpośrednio na tle tarczy zegarka.

1. Naciskaj palcem
na w yświetlacz zegarka,
aż ak tualna tarcza stanie się
mniejsza.
2. Przesuń palec w bok,
aby w ybrać jedno
z dostępnych pokręte ł.
3. Potwierdź w ybrane
pokrętło, dotykając ekranu.
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się wszystkie dostępne tarcze
(nowe tarcze są dodawane
stopniowo).
4. Stuknij tarczę, której chcesz
użyć, a następnie stuknij
przycisk Pobierz
znajdujący się pod tarczą.
5. Tarczę zegarka można pobrać,
a następnie zainstalować.
Procedurę można w ykonać
na ekranie telefonu.

Ustawianie obrazu
niestandardowego
na tarczy

Wybierz inne wzory tarcz
w aplikacji
1. Przejdź do ekranu urządzenia,
stukając środkową ikonę
w dolnej części aplikacji
i wybierając Zegary.
2. Zostaną wyświetlone tarcze
zainstalowane w zegarku.
3. W dolnej części ekranu
wybierz opcję Więcej pokręteł.
Poczekaj chwilę, aż załadują

1. Przejdź do ekranu urządzenia,
stukając środkową ikonę
w dolnej części aplikacji
i wybierając Zegar y.
2. Wybierz 5. tarczę i stuknij
znajdujący się obok niej
przycisk Edytuj 9 .
3. Za pomocą przycisku
Select Image ( Wybierz
obraz) można ustawić własne
zdjęcie lub obraz jako
tło tarczy zegara.
4. Można również ustawić
własny kolor czcionki
i rozmieszczenie informacji
na ekranie.
5. Naciśnij przycisk Zapisz
w praw ym górnym rogu,
aby zapisać zmiany i załadować
własną tarczę zegarka.
69

i tętna, a trening będzie rejestrowany bezpośrednio w aplikacji,
łącznie z trasą uzyskaną
z odbiornika GPS telefonu.
Aby rozpocząć trening w telefonie,
naciśnij pierwszą ikonę w lewym
dolnym rogu ekranu E w aplikacji
Da Fit, aby przejść do ekranu
Dzisiaj. Dotknij karty Bieg na
świeżym powietrzu i naciśnij
przycisk Start. Rozpocznie się
nagrywanie treningu w telefonie.
Po zakończeniu treningu dane
treningowe są zapisywane i można
wyświetlić trasę 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 umożliwia
rejestrowanie treningów dla kilku
dyscyplin sportowych.
Można jednak również nagrywać
swój trening bezpośrednio za pomocą aplikacji Da Fit w telefonie.
W tym przypadku zegarek służy
jedynie jako czujnik kroków
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Dzięki wbudowanemu mikrofonowi
i głośnikowi zegarek umożliwia
prowadzenie rozmów telefonicznych
i słuchanie muzyki. Po aktywacji
działa on jak zaawansowany zestaw
głośnomówiący, umożliwiając odbieranie i wykonywanie połączeń oraz
wybieranie numerów telefonów i
kontaktów bezpośrednio na zegarku.
Uwaga! Po nawiązaniu połączenia
i włączeniu funkcji dzwonienia,
odtwarzanie muzyki i dźwięku
z telefonu oraz sterowanie asystentem głosowym jest również
przekierowywane do zegarka.

Aby aktywować
lub dezaktywować funkcję
telefonowania
Aby korzystać z funkcji telefonu
na zegarku, należy najpierw
włączyć ją na zegarku, a następnie sparować telefon z zegarkiem
za pomocą podwójnego bezprzewodowego połączenia audio.
1. Na zegarku przejdź do opcji
Ustawienia w menu funkcji,
a następnie stuknij opcję
Telefon, aby ją w yświetlić:
Włączony – ikona telefonu
zmienia kolor na zielony.
2. W telefonie komórkowym,
w ustawieniach Bluetooth,
wybierz opcję Paruj nowe
urządzenie i wyszukaj
Audio_ProX_...
3. Połącz się z tym urządzeniem.
4. Funkcja telefonu w zegarku
jest sparowana. Gotowe!

Aby wyłączyć funkcję telefonu
na zegarku, otwórz Ustawienia,
a następnie stuknij Telefon, aby
ją w yświetlić: Wył. – Ikona zmieni
kolor na szary.
Aby trwale dezaktywować tę
funkcję, należy usunąć urządzenie
Audio_ProX_... z listy sparowanych
urządzeń w ustawieniach
Bluetooth w telefonie.
Uwaga! Gdy funkcja telefonu
jest ak ty wna, czas pracy baterii
będzie krótszy.

Wykonuj połączenia
i odtwarzaj muzykę
bezpośrednio na zegarku
• Stuknij czerwoną ikonę,
aby odrzucić połączenie
przychodzące, i zieloną ikonę,
aby je przyjąć G .
• Stuknij ikonę telefonu H , aby
przełączyć rozmowę telefoniczną
między zegarkiem a telefonem.
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• Stuknij ikonę głośnika K ,
aby wyregulować głośność.
• Mikrofon można włączyć
lub wyłączyć za pomocą
ikony mikrofonu L .
Jeśli funkcja połączeń
telefonicznych jest aktywna,
muzyka i dźwięk z telefonu
zostaną przesłane do zegarka.
Za pomocą zegarka można
również korzystać z funkcji
zdalnego sterowania
odtwarzaczem w telefonie
komórkowym, a dzięki
wbudowanemu głośnikowi o mocy
3 W można słuchać muzyki
bezpośrednio na zegarku.

Więcej funkcji nawiązywania
połączeń na zegarku
1. Z menu funkcji wybierz Telefon.
2. Zostanie w yświetlone
menu telefonii M :
72

• Historia – w yświetla listę
ostatnich połączeń – stuknij,
aby ponownie połączyć się
z wybranym numerem/nazwą.
• Dialpad – służy do ręcznego
wprowadzania numeru
telefonu w celu nawiązania
połączenia.
• Kontakty – lista ulubionych
kontaktów, do któr ych można
dzwonić z zegarka.
Konfiguracja za pomocą
aplikacji w telefonie.

Aby dodać ulubione
kontakty w aplikacji
1. Uruchom aplikację
Da Fit w swoim telefonie
2. Przejdź do ekranu ustawień
zegarka, stukając środkową
ikonę w dolnej części
aplikacji F .
3. Wybierz opcję
Ulubione kontakty.
4. Naciśnij Dodaj i w ybierz
do 8 kontak tów w książce
telefonicznej. Aby aplikacja
działała prawidłowo, musisz
zezwolić jej na dostęp
do kontak tów.
5. Po w ybraniu kontak tów
naciśnij przycisk Potwierdź,
najpier w w praw ym górnym
rogu, a następnie na ekranie
głównym.

6. Zostanie zainicjowane
przeniesienie kontak tu.
7. Dokonanie przelewu jest
zaznaczone we wniosku.
Uwaga! Aby urządzenie
działało prawidłowo, telefon
musi znajdować się blisko
zegarka. W zależności
od warunków otoczenia zasięg
połączenia bezprzewodowego
może w ynosić od kilku
do kilkudziesięciu metrów.

Znajdź swój telefon
za pomocą zegarka
i na odwrót
Jeśli zegarek jest połączony
z telefonem, można go łatwo
zlokalizować. W menu funkcji
zegarka w ybierz Ustawienia
→ Wyszukiwanie telefonu.
Następnie można stuknąć ikonę
na ekranie zegarka, aby rozpocząć
odtwarzanie dźwięku na zegarku.
Jeśli szukasz zegarka, uruchom
aplikację Da Fit w telefonie,
przejdź do ekranu ustawień
zegarka (środkowa ikona
na dole) i w ybierz opcję
Inne → Znajdź urządzenie.
Zegarek zaświeci się i zacznie
wibrować.

Ostrożnie! W zegarku musi być
włączona funkcja wibracji, a bateria nie może być rozładowana.
W przeciwnym razie ekran zegarka
będzie tylko podświetlony.

Edycja ustawień
osobistych i danych
Aby edytować swoje dane
osobowe i zmienić niektóre inne
ustawienia aplikacji, naciśnij ikonę
po prawej stronie u dołu ekranu
– pojawi się ekran Mój profil.
Teraz będzie można ustawić
swoją wagę, wiek i inne informacje
o sobie, a także dzienny cel.

Wodoodporność IP67
Zegarek został zaprojektowany
jako wodoodporny zgodnie
z normą IP67, jednak zdecydowanie zalecamy unikanie
kontaktu z wodą w możliwie
największym stopniu.
Mikroskopijne pęknięcia uszczelki
mogą wystąpić podczas użytkowania na skutek wstrząsów lub
zużycia obudowy. W takim przypadku woda może dostać się do
wnętrza obudowy i spowodować
uszkodzenia, które nie są
objęte gwarancją.
Nigdy nie należy nurkować, kąpać
się ani brać prysznica z zegarkiem
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– woda pod ciśnieniem lub gorąca może przeniknąć do wnętrza zegarka
i spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.
Nigdy nie naciskaj przycisku, jeśli obudowa ma kontakt z wodą – może
dojść do wniknięcia wody i uszkodzenia, które nie są objęte gwarancją.

Rozwiązywanie problemów
Powiadomienia nie są wyświetlane na zegarku
Upewnij się, że w aplikacji Da Fit włączono dostęp do powiadomień
w sposób opisany w tym podręczniku (zob. Ustawianie powiadomień
na zegarku). Możesz też otworzyć ustawienia telefonu, wpisać
w polu w yszukiwania „dostęp do powiadomień” i sprawdzić,
czy dostęp jest włączony dla Da Fit.

Zegarek nie łączy się
Jeśli nie możesz połączyć zegarka z telefonem, spróbuj w yłączyć
i włączyć funkcję Bluetooth w telefonie, a następnie ponownie
uruchomić telefon. Jeśli zegarek nie połączy się, spróbuj ponownie
w yszukać go w aplikacji. Jeśli zegarek nie łączy się, zresetuj go
– w zegarku przesuń palcem w dół od gór y, dotknij ikony
„Ustawienia” i w ybierz Resetuj. Następnie uruchom ponownie
telefon i ponownie podłącz zegarek w aplikacji, postępując zgodnie
z krokami opisanymi w sekcji Podłączanie do telefonu.

Zegarka nie można ładować za pomocą banku energii
Prąd ładowania zegarka jest bardzo mał y. Dlatego niek tóre banki
energii błędnie oceniają podłączony zegarek jako telefon,
k tór y jest już naładowany, i automatycznie w yłączają ładowanie.
Więcej informacji, samouczki i filmy instruk tażowe
dotyczące konfiguracji smar twatcha można znaleźć
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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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., Čimická 717/34, 182 00 Praha 8 I CZ
www.aligator.cz

