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Fontos utasítások
Köszönjük, hogy lokalizációs funkcióval ellátott
ALIGATOR órát vásárolt. Kérjük, olvassa el ezt
a használati útmutatót.
• Ne kapcsolja be és ne használja a készüléket olyan
helyeken, ahol ez tilos.
• Ne használja a készüléket személyes vagy orvosi,
illetve egészségügyi berendezések közelében
anélkül, hogy megbizonyosodott volna arról,
hogy a készülék rádiósugárzása nem befolyásolja
azok működését – a készülék befolyásolhatja
a pacemakerek és más beültetett eszközök
működését – konzultáljon orvosával a használatról.
• Mindig kapcsoljon ki a repülőn.
• Ne használja robbanóanyagok közelében.
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• SAR – a készülék megfelel a maximális
elektromágneses sugárzásra vonatkozó előírásoknak.
• Kezelje óvatosan a berendezést és a tartozékokat,
és óvja őket a földre eséstől, mechanikai
sérülésektől, szennyeződésektől és szélsőséges
hőmérséklettől. Ne szerelje szét!
• További információért kérjük, látogasson el
a következő weboldalra: http://www.aligator.cz
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Vezérlők
4
1
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1 Kapcsológomb / SOS
2 Érintés gomb
3 SIM behelyezési nyílás
4 Kamera
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Üzembe helyezés
SIM-kártya behelyezése
Az óra Micro SIM méretű kártyával használható.
Mielőtt behelyezi a kártyát az órába, győződjön meg
arról (pl. a mobiltelefonjába való behelyezéssel), hogy
a SIM-kártyán a hívás- és adatkapcsolat aktiválva
van, és hogy a PIN-biztonság ki van kapcsolva.
1. Csavarja le az óra oldalán lévő kupakot a mellékelt
csavarhúzóval.
2. Helyezze be a SIM-kártyát az óra hátulján látható
irányban a fedél alatti nyílásba 3 .
3. Csavarja vissza a kupakot a helyére.
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Az óra bekapcsolása
Először töltse fel az akkumulátort a mellékelt
töltőadapterrel.
Az órát ezután az oldalán lévő gomb 1 nyomva
tartásával lehet bekapcsolni.

Az óra kikapcsolása
Biztonsági okokból az óra csak az alkalmazással
való párosítás után kapcsolható ki az alkalmazás
segítségével – az oldalsó gomb 1 ekkor SOS-riasztás
gombként szolgál.
Az alkalmazással való párosítás előtt kikapcsolhatja
az órát, ha lenyomva tartja az oldalán lévő gombot 1 .
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Az alkalmazás telepítése okostelefonjára
Telepítse a CarePro+ alkalmazást
okostelefonjára, amelyet az
alkalmazásboltban talál.
Használhatja ezt a QR-kódot is.

FIGYELEM! Az alkalmazást nem az ADART COMPUTERS s.r.o.
szállítja, a lokalizációs szolgáltatást és az alkalmazás egyéb
szolgáltatásait teljes mértékben garancia nélkül, a felhasználó
saját felelősségére nyújtja, az eredmények helyességét és
a szolgáltatások elérhetőségét a berendezés szállítója, üzemeltetője
vagy a térképszolgáltató nem garantálja, és a szolgáltatások
nyújtása bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntethető.
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Az ADART COMPUTERS s.r.o. semmilyen módon nem
gyűjt, tárol vagy dolgoz fel felhasználói adatokat. Az adatok
szoftveralkalmazáson (pl. CarePro+) keresztül történő
gyűjtése és kezelése tekintetében kérjük, figyelmesen olvassa
el a fogyasztói dokumentációt, és adott esetben vegye fel
a kapcsolatot az alkalmazás szolgáltatójával.
Javasoljuk, hogy tartsa be az elektronikus kommunikáció
és a kibertérben való mozgás biztonságos használatára
vonatkozó általános szabályokat. Ne adjon ki vagy osszon
meg személyes és érzékeny információkat idegeneknek vagy
ismeretlen személyeknek, a hozzáférési jelszavakat gondosan
tárolja, és ne adja ki senkinek. Távolítson el minden érzékeny
adatot, mielőtt letiltja, eldobja vagy átadja a kommunikációs
berendezéseket.

Regisztráció
Az alkalmazás telepítése után indítsa el, és hozzon
létre egy felhasználói fiókot – egy érvényes e-mail
címet és jelszót kell megadnia. A regisztráció
befejezése után jelentkezzen be.

10

Alkalmazás párosítása az órával
A regisztráció után a rendszer felszólítja, hogy adja
hozzá az óráját az alkalmazáshoz – ehhez meg
kell adnia az óra regisztrációs számát az órához
mellékelt címkéről.
A számot kézzel is megadhatja, vagy beolvashatja
a címkén található regisztrációs QR-kódot.

FONTOS!!!
A párosítás után az óra visszafordíthatatlanul
kapcsolódik a fiókjához. Ezért fontos, hogy
a regisztrációhoz használt e-mail címét és jelszavát
biztonságosan jegyezze fel. Enélkül a jövőben
nem tudja majd az óráját egy másik telefonhoz
csatlakoztatni.
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Óra vezérlés
• Az oldalsó gomb rövid megnyomásával 1 az
óra kijelzője be- és kikapcsolható. Megjelenik az
óra számlapja.
• A képernyőn balról jobbra vagy fordítva az
ujját a képernyőn végigcsúsztatva, a képernyő
aktiválásakor a funkciók menüjében görgethet.
• Érintse meg a képernyőt a funkció aktiválásához.
• Érintse meg a képernyő alatti érintőképernyő
gombját 2 , ha egy lépést vissza szeretne lépni,
vagy a főképernyőre szeretne visszatérni.
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SOS gomb
Ha az óra és az alkalmazás párosítása után
megnyomja és lenyomva tartja az oldalsó gombot 1 ,
a csendes SOS riasztás aktiválódik. Üzenet érkezik
az alkalmazásba, és az óra felhívja az előre beállított
SOS családi számot – lásd a fejezetet Az óra beállítása
az alkalmazás segítségével.

SOS Call
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Megfelelőségi nyilatkozat
Az ADART COMPUTERS s.r.o. kijelenti, hogy az
ALIGATOR WATCH CARE TD-20 típusú rádiós készülék
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
a következő weboldalon érhető el: www.aligator.cz

Ez a készülék az EU országaiban való használatra
készült.
Szerzői jog © ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34 I 182 00 Praha 8 I CZ
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Óra funkciók köre
Csúsztassa az ujját a képernyőn balról jobbra vagy
fordítva. A képernyő alatti érintőgomb megérintésével
megjelenik a főképernyő.

Főképernyő
Megjeleníti az időt és a dátumot digitális formában, az
akkumulátor töltöttségi, jel-, csatlakozási és fogadott
szívjelzőket.

Telefon
Lehetővé teszi, hogy telefonhívásokat
kezdeményezzen az órájáról. A képernyőn megjelenő
billentyűzeten megadhat egy telefonszámot, és az
alján lévő zöld gombbal tárcsázhat. A képernyő alján
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gombok is találhatók a névjegyekhez való áttéréshez
és az utolsó számjegy törléséhez.

Kapcsolat
Egy egyszerű telefonkönyv, amely a vezérlőalkalmazás
beállításai segítségével hozható létre. Az egyes
kapcsolatok a képernyőn lévő balra/jobbra nyilak
megérintésével tekinthetők meg.
A megjelenített kapcsolat tárcsázásához koppintson
a középen lévő zöld gombra.

Hang. üzenetek
Lehetővé teszi rövid hang- és szöveges üzenetek
fogadását és küldését a telefonon lévő alkalmazás és
az óra között.
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Az üzenetet a képernyő tetején lévő buborékra
koppintva tekintheti meg vagy játszhatja le.
Hangüzenet rögzítéséhez és elküldéséhez tartsa
lenyomva a képernyő alján lévő sárga gombot. Az
üzenet addig lesz rögzítve, amíg a gombot lenyomva
tartja (max. 15 mp).
Rövid hangüzenetet készíthet, vagy rövid szöveget
küldhet a telefonján lévő alkalmazásból.
Az órán csak hangüzenetet lehet létrehozni.

Pulzusszám/nyomás
Az óra hátulján található beépített érzékelő segítségével
méri a pulzusszámot. A képernyő tetején egy
visszaszámláló mutatja a mérésből hátralévő időt, amíg
az eredmények megjelennek.
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Az eredmények ezután megjelennek a képernyőn,
és elküldhetők az alkalmazásnak.
A pulzusszámmérés alapján a becsült nyomásérték
is megjelenik. A nyomásértékeket csak a pulzusszám
értékéből becsüljük meg, az egészséges személyre
vonatkozó modell alapján. Ez nem egy tényleges mérés,
ezért a megjelenített értékek félrevezetőek lehetnek,
és teljesen eltérhetnek a tényleges nyomásértékektől.
Minden mért érték tájékoztató jellegű, nem
garantálható, eltérhet a valóságtól, és nem
használható egészségügyi célokra.
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Kamera
Lehetővé teszi, hogy fényképet készítsen az óra
kijelzője fölötti beépített kamerával.

Fotóalbum
Lehetővé teszi a legutóbb készített fénykép
megtekintését, törlését vagy elküldését az
alkalmazásba.

Lépésszámláló
Megjeleníti a napi lépésszámot. A funkciót először
engedélyezni kell az alkalmazásban, az
Lépésszámláló
Beállítások
Egészség
Aktiválja a lépésszámlálót.
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Alkalmazások és távvezérlés
Kezdőképernyő
A Kezdőképernyő megjelenítéséhez koppintson
a képernyő alján lévő Kezdőoldal ikonra.
Megjeleníti az óra utolsó ismert helyének címét és az
egészségügyi információkat (lépésszám, pulzusszám,
alvás). A tetején található ikonok segítségével indítsa
el a következő funkciókat:
• Hangüzenetek
• Hívások
• Telefonkönyv
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Az óra helyzetének megtalálása
Az alkalmazásban a térkép megjelenítéséhez
koppintson a képernyő alján található Keresés ikonra.
Egy pillanat múlva megjelenik az óra aktuális helyzete
a térképen, ha rendelkezésre áll. A hozzávetőleges cím,
az óra akkumulátorának állapota és a helymeghatározás
módja is megjelenik.
Érintse meg a térképet az információ elrejtéséhez.
Helyszínének frissítéséhez koppintson a képernyő bal
alsó sarkában lévő gombostű ikonra. Ez arra utasítja
az órát, hogy keresse meg újra és küldje el az aktuális
helyzetét.
A helymeghatározás a jel elérhetőségének függvényében
történik, vagy GPS-vevő (legpontosabb), vagy a közeli
Wi-Fi hálózatok (kevésbé pontos), vagy az üzemeltető
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hálózati helymeghatározása – LBS (hozzávetőleges
helymeghatározás) segítségével. A GPS-jel gyakran
nem áll rendelkezésre beltérben, ahol a Wi-Fi
helymeghatározás alkalmasabb.

Biztonságos terület – geofencing
Az alkalmazás segítségével legfeljebb 3 biztonságos
területet lehet meghatározni az óra számára, és
az alkalmazás riasztást küld, ha elhagyja ezeket
a területeket:
1. A képernyő alján található Keresés ikonra koppintva
lépjen a térképre,
2. Koppintson a kerítés ikonjára a térképen,
3. koppintson az ábra alján lévő + gombra,
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4. a térképen, koppintson a biztonságos terület
közepére,
5. írja be a terület nevét a térkép alatti sorba,
6. a + és - gombok segítségével nagyíthatja/
kicsinyítheti a területet,
7. Végül mentse el a területet a Mentés gomb
segítségével.

Az óra beállítása az alkalmazás segítségével
A párosítás után az alkalmazás segítségével
elvégezheti az óra beállításait. Koppintson a képernyő
alján lévő Enyém ikonra. Megjelenik egy menü.
Többek között beállíthatja:
• SOS családi szám – SMS üzenet küldése az SOS
gomb megnyomása után
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• Időzóna kiválasztása – a helyes idő kijelzéséhez
az órán
• Nyelvválasztás – az óra menüjének nyelvének
beállítása

Ismeretlen hívások visszautasítása
A nagyobb biztonság érdekében beállíthatja az órát,
hogy csak a telefonkönyvben szereplő névjegyek
hívásait fogadja - a többi számot elutasítja, és a lista
megjelenik az alkalmazásban.
Az Enyém képernyőn válassza az Ismeretlen hívások
elutasítása lehetőséget. Ezután koppintson a képernyő
alján lévő gombra a funkció be/ki kapcsolásához.
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Keressen egy órát
Ez a funkció az Enyém részben lehetővé teszi, hogy
távolról indítson el egy hangjelzést az óráján.

Az óra távoli kikapcsolása
Az Enyém képernyőn válassza a Távoli kikapcsolás
lehetőséget az óra kikapcsolásához. Biztonsági
okokból csak akkor kapcsolhatja ki így az óráját,
ha már csatlakozott az alkalmazáshoz.
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Távoli fényképezés
Az Enyém képernyőn válassza a Távoli fénykép
lehetőséget. Megjelennek az óráról küldött fényképek.
Amikor megnyomja a Távoli fénykép gombot, az óra
fényképet készít, amely egy idő után megjelenik az
alkalmazásban.

Távoli lehallgatás
Az Enyém képernyőn válassza a Lehallgatás
lehetőséget, írja be a telefonszámot a sorba, majd
nyomja meg az OK gombot. Az órája bekapcsolja
a mikrofont, és automatikusan felhívja a megadott
telefonszámot. Ez lehetővé teszi, hogy hallja, mi
történik az óra körül.
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