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Ďakujeme 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 užívateľsk y opraviteľné súčasti,
nikdy v ýrobok ani príslušenstvo nerozoberajte.
V lietadle v ýrobok v ypnite, pokiaľ nie je v ýslovne povolené
ho používať.
Nepoužívajte v ýrobok v blízkosti v ýbušnín.
Uchovajte mimo dosahu detí a nedovoľte 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.
Ďalšie 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 ľahko
nasadiť alebo odňať pomocou
páčk y umiestnenej na každej
z osičiek na spodnej časti
remienka 3 . Stlačte páčku
a osička sa uvoľní.

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
zľava 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 doľava →
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 prehľad
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
zľava doprava → .
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Ponuka funkcií
B Potiahnutím prsta po displeji
zľava 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 dĺžke 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 zľava doprava a stlačením tlačidla.
Telefón Funkcia telefonovania. Zoznam posledných
hovorov, možnosť v y táčania a zobrazenie
kontak tov synchronizovaných s hodinkami.

36

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 diaľkovo ovládať spúšť
fotoaparátu na telefóne.
Vyžaduje spustenie aplikácie v telefóne.

Prehrávač Umožňuje diaľkovo 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 niekoľkých budíkov priamo
v hodinkách.
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Časovač
Jednoduchý časovač (minútka).

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

Vyhľadávanie telefónu
Po aktivácii sa v odloženom telefóne spustí zvuk,
čo uľahčí jeho nájdenie.

Informačné obrazovky
D Keď potiahnete prstom
po obrazovke sprava doľava
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 diaľkovo ovládať spúšť fotoaparátu na
telefóne. Vyžaduje spustenie aplikácie v telefóne.

Prehrávač
Umožňuje diaľkovo 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 niekoľkokrát
požiadaní. Inak nebude
správne fungovať.
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
podľa skutočnosti).

41

Prepojenie hodiniek
s telefónom:
1. V aplikácii prejdite na
obrazovku Dnes ťuknuntím
na pr vú ikonu zľava 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 zľava.
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.
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Poznámka:
dáta sa priebežne sťahujú
z hodiniek pomocou bezdrôtového
pripojenia, hodink y však musia
by ť v dosahu telefónu – rádovo
niekoľko 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
vzhľadu 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. Zvoľte položku Upozornenie 8 .
3. Zobrazí sa v ýber upozornení,
ktoré môžete aktivovať ťuknutím
na prepínač vedľa 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
vedľa aplikácie Da Fit 6 .

Nastavenie vzhľadu
ciferníka
Aligator Watch Pro X ponúka veľmi
širokú ponuku vzhľadov ciferníkov.
Priamo v hodinkách je predinštalovaných niekoľko vzhľadov. Vďaka
aplikácii potom máte k dispozícii
desiatky ďalších vzhľadov, vrátane
možnosti nastavenia vlastnej fotografie či obrázku priamo na pozadí
ciferníku hodiniek.
43

Zmena vzhľadu ciferníku
v hodinkách

Výber ďalších vzhľadov
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
zvoľte položku Ďalšie ciferníky.
Chvíľku počkajte, kým sa

44

Nastavenie vlastného
obrázku na ciferníku
1. Prejdite na obrazovku
zariadenia ťuknutím
na prostrednú ikonu naspodku
aplikácie a v yber te Ciferníky.
2. Zvoľte 5. ciferník a ťuknite na
tlačidlo Upraviť vedľa 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 niekoľko
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
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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
zľava 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 yhľadajte
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! Keď 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 diaľkového 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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Ďalšie funkcie
na uskutočňovanie hovorov
na hodinkách

Pridanie obľúbených
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
obľúbených 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
Obľúbené 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 ť blízko
hodiniek, aby správne fungovali.
V závislosti od prostredia sa
dosah bezdrôtového pripojenia
môže pohybovať od jednotiek
až po nízke desiatk y metrov.
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Vyhľadávanie telefónu
pomocou hodiniek
a naopak
Ak sú hodink y pripojené
k telefónu, môžete ich ľahko
lokalizovať. V ponuke funkcií
hodiniek v yber te položku
Nastavenia → Vyhľadávanie
telefónu. Potom môžete ťuknúť
na ikonu na obrazovke hodiniek
a spustiť prehrávanie zvuku
na hodinkách.
Ak hľadáte 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 ť
povolené vibrácie a batéria
nesmie byť vybitá.
V opačnom 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 cieľ.

Vodotesnosť IP67
Hodinky sú navrhnuté tak, aby boli
odolné voči vode podľa 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 podľa tohto návodu (viď kapitola Nastavenie
upozornení na hodinkách). Prípadne otvor te nastavenie telefónu
a zadajte do v yhľadávacieho poľa 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 yhľadať. Ak sa hodink y
nepripoja, v ykonajte ich reset – v hodinkách prejdite zľava doprava,
až sa zobrazí menu, zvoľte Nastavenia a Reset. Následne reštar tujte
telefón a hodink y znovu pripojte v aplikácii podľa postupu v kapitole
Spojenie s telefónom.

Hodinky nejde nabiť powerbankou
Nabíjací prúd hodiniek je veľmi 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.
Ďalšie 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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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

