CHYTRÉ HODINKY ATLANTIS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.
Chytré hodinky Atlantis kombinují nejmodernější dotykovou technologii, řadu funkcí chytrého
telefonu a užitečné aplikace a jsou vždy na dosah ruky. Aby vám dělaly společnost na každém
kroku.

Obsah balení:
1 x chytré hodinky s ochrannou fólií
1 x USB nabíječka
1 x uživatelská příručka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Hlavní funkce: zobrazení času, upozornění na hovor, budík, zprávy a další upozornění pomocí
jemných vibrací nebo zvuku, měří srdeční frekvenci a saturaci krve kyslíkem, počítání kroků,
upozornění na dlouhé sezení, měření kvality spánku, upozornění na SMS, Facebook, Twitter a další.
Kompatibilní s chytrým mobilním telefonem přes Bluetooth a aplikaci Da Fit.
Voděodolné: IP67 *
* IP67 značí úplnou ochranu před částicemi a ponořením do vody o hloubce 15 cm až 1 m
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Příručka k produktu obsahuje funkce produktu, způsoby použití a provozní postupy.
Přečtěte si ji pozorně, abyste získali nejlepší výsledky a předešli zbytečnému poškození.
Prosím, neměňte svévolně příslušenství produktu a nerozebírejte jej, protože by to
znamenalo ztrátu záruky.
Zařízení se systémem Android 4.4 nebo iOS 8.0 a vyšší, která podporují Bluetooth 4.0.
Při prvním použití chytrých hodinek připojte nabíječku k aktivaci náramku.
Bluetooth připojení:
A: Ujistěte se, že je zapnuto Bluetooth mobilního telefonu a také náramek.
B: Při hledání Bluetooth se ujistěte, že náramek není připojen k jinému účtu.
C: Při hledání Bluetooth se ujistěte, že náramek a mobilní telefon jsou co nejblíže.
Pokud náramek na ruce neobdrží zprávu push, ujistěte se, že Da Fit běží na pozadí a je
zapnuto upozornění na zprávy (musí být zapnuta také pomocná funkce).
Pokud data o cvičení, spánku a srdeční frekvenci nejsou s aplikací synchronizována,
zkuste odpojit Bluetooth a znovu jej připojit.
Před připojením náramku k jinému účtu je třeba jej odpojit od aktuálního účtu.
Pokud náramek nesvítí, připojte jej k nabíječce.
Pokud hodinky nelze ovládat dotykem uprostřed, dotkněte se obrazovky mírně vlevo,
bude to fungovat lépe.
Údaje neporovnávejte s nemocničním vybavením, NEJEDNÁ se o lékařské zařízení.
Před použitím naskenujte QR kód v příručce, abyste si stáhli aplikaci a hodinky k ní
připojili.
Pro uživatele Android: Vždy povolte aplikacím přístup ke všem funkcím telefonu a vždy je
nechte pracovat.
Po obdržení hodinky nabíjejte po dobu 2-3 hodin.

Zařízení obsahuje elektrické součástky, které mohou při nesprávném používání způsobit zranění.
Například dlouhodobé nošení může u některých uživatelů přispět ke vzniku kožní alergie. Abyste
snížili podráždění a zajistili správné používání a péči, přečtěte si bezpečnostní pokyny na
následujících stránkách.
•
Během nabíjení nevystavujte zařízení tekutinám, vlhkosti a dešti; nenabíjejte zařízení,
pokud je mokré, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění.
•
Udržujte zařízení čisté a suché. K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
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Před použitím se poraďte se svým lékařem, pokud máte nějaké zdravotní potíže, které by
mohly být používáním tohoto zařízení ovlivněny.
Nenoste je příliš utažené. Pokud je zařízení horké nebo teplé nebo způsobuje podráždění
či nepohodlí na kůži, přestaňte jej používat a poraďte se se svým lékařem.
Nevystavujte zařízení extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Nenechávejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně, jako je varná deska, svíčka nebo krb.
Tento produkt NENÍ hračka – nikdy nedovolte dětem nebo domácím zvířatům hrát si s
tímto výrobkem. Výrobek vždy skladujte mimo dosah dětí. Samotné zařízení nebo malé
části, které obsahuje, mohou při požití způsobit udušení.
Nikdy se nepokoušejte toto zařízení rozdrtit, otevřít, opravit nebo rozebrat a
nepoužívejte jej nesprávným způsobem. V opačném případě dojde ke ztrátě záruky a
může dojít k ohrožení bezpečnosti.
Nepoužívejte zařízení v sauně nebo páře.
Nedotýkejte se zařízení žádnými ostrými předměty, mohlo by dojít k poškrábání a
poškození.
Zlikvidujte toto zařízení, jeho baterii a obal v souladu s místními předpisy.
Během řízení nebo v jiných situacích, kde by rozptýlení mohlo způsobit zranění nebo
nebezpečí, se nedívejte na upozornění ani informace na displeji vašeho zařízení. Při
cvičení vždy mějte na paměti své okolí.
NIKDY nerozdělávejte, neupravujte, nepřepracovávejte, nepropichujte ani nepoškozujte
zařízení a baterie.
NIKDY nevyjímejte ani se nepokoušejte vyjmout baterii, která nemůže být vyměněna
uživatelem.
NIKDY nevystavujte zařízení ani baterie ohni, výbuchu a jiným rizikům.
Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné interní elektronické zařízení, poraďte se se svým
lékařem před používáním snímače srdeční frekvence.
Optický snímač srdeční frekvence vydává zelené světlo a občas bliká. Pokud máte
epilepsii nebo jste citliví na blikající světla, poraďte se se svým lékařem.
Zařízení, příslušenství, snímač srdeční frekvence a související údaje jsou určeny pouze pro
rekreační, nikoli lékařské účely, a nejsou určeny k diagnostice, sledování, léčbě nebo
prevenci jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního problému.
Hodnoty srdeční frekvence jsou pouze informativní a nepřijímáme žádnou odpovědnost
za důsledky způsobené chybnými hodnotami. I když technologie optického snímače
srdečního tepu na zápěstí obvykle poskytuje nejlepší odhad srdeční frekvence uživatele,
existují určitá technologická a jiná omezení, která mohou způsobit, že některé údaje o
srdeční frekvenci budou za určitých okolností nepřesné; omezení zahrnují fyzické
vlastnosti uživatele, dolehnutí zařízení a typ a intenzitu aktivity.
Sportovní hodinky se spoléhají na senzory, které sledují váš pohyb a další metriky. Údaje
a informace poskytované těmito zařízeními mají sloužit jako podrobný odhad vaší aktivity
a sledovaných metrik, ale nemusí být úplně přesné, včetně údajů o krocích, spánku,
vzdálenosti, srdeční frekvenci a kaloriích.
Máte-li ekzém, alergie nebo astma, je pravděpodobné, že můžete při nošení zařízení
zaznamenat podráždění kůže nebo alergii.
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Ať už máte výše uvedené potíže, nebo ne, pokud začnete pociťovat nepříjemné pocity
nebo podráždění kůže na zápěstí, zařízení sundejte. Pokud příznaky přetrvávají déle než
2-3 dny i při nepoužívání zařízení, kontaktujte svého lékaře.
Pokud se při nošení sportovních hodinek potíte déle než dvě hodiny, nezapomeňte
vyčistit a osušit pásek a zápěstí, aby nedošlo k podráždění pokožky.
Dlouhodobé tření a tlak mohou podráždit pokožku, takže po delším nošení hodinky
hodinu nepoužívejte, abyste ulevili svému zápěstí.
Pravidelně zápěstí a sportovní hodinky čistěte, zejména po pocení při cvičení nebo po
vystavení látkám, jako je mýdlo nebo čisticí prostředek, které mohou zůstat na vnitřní
straně hodinek.
I když jsou sportovní hodinky voděodolné, vaší pokožce nesvědčí nošení mokrého pásku.

ZAČÍNÁME:
Nainstalujte si do svého smartphonu aplikaci Da Fit
1.

Stáhněte si aplikaci z obchodu Android nebo Apple: Na svém smartphonu s Androidem
nebo iPhonu navštivte obchod s aplikacemi a stáhněte si aplikaci Da Fit. Tuto aplikaci budete
potřebovat k synchronizaci dat z chytrých hodinek.

LOGO APLIKACE:

2.

Můžete si ji také stáhnout pomocí QR kódu; jednoduše naskenujte kód níže

Připojte chytré hodinky k chytrému telefonu
Zkontrolujte, zda je na vašem chytrém telefonu zapnuto Bluetooth.
Spusťte na chytrém telefonu aplikaci Da Fit. Klepněte na ikonu hodinek a vyberte chytré
hodinky, které chcete připojit. Obvykle se zobrazují jako „S01“. Klepnutím na jméno
připojte hodinky k telefonu. Není potřeba žádné heslo. V horní části obrazovky se
zobrazí „Připojeno“ spolu s úrovní baterie chytrých hodinek.

Čas, kroky, srdeční frekvence atd. se automaticky synchronizují.
UPOZORNĚNÍ:
Za těchto tří podmínek aplikace nenajde náramek.
1. Bluetooth je v telefonu vypnuto.
2. Náramek je připojen k jiným mobilním telefonům.
3. Hodinky a telefon jsou již spárovány pomocí Bluetooth z nastavení mobilního telefonu.

Zapnutí hodinek
Když jsou vaše hodinky vypnuté, jednoduše obrazovku kdekoli na několik sekund
stiskněte. Pokud se po několika sekundách stisknutí obrazovka nezapne, nabijte hodinky
pomocí dodané nabíječky USB.

Vypnutí hodinek
Chcete-li hodinky vypnout, stiskněte ikonu vypnutí. Ikona se zobrazí posunutím doleva.
NABÍJENÍ HODINEK
Připojte port USB k výstupnímu adaptéru počítače nebo chytrého telefonu. Nyní umístěte
chytré hodinky na nabíječku s kolíky na kolíky, jak je znázorněno na obrázku.

Poznámka: Zkontrolujte, zda jsou kolíky na nabíječce správně umístěny. Když se hodinky správně
nabíjejí, měli byste vidět ikonu nabíjení. Když se náramek nabíjí, zobrazí se ikona úrovně baterie.
Symbol baterie na obrazovce je plný, když je baterie nabitá.

PROCHÁZENÍ
Tyto chytré hodinky mají plně dotykovou obrazovku. Chcete-li procházet nabídku, jednoduše
posuňte obrazovku doleva. Klepnutím na požadovanou ikonu vstoupíte do funkcí.
Zvedněte ruku, aby se obrazovka rozsvítila: zvedněte ruku tak, aby byl náramek nakloněný
dovnitř směrem k přední části ruky a obrazovka náramku se rozjasní.
NASTAVENÍ A FUNKCE
Jazyk (Language)
Chcete-li změnit jazyk, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na ikonu hodinek,
vyberte možnost Ostatní (Others) a poté Jazyk (Language). Můžete si vybrat z angličtiny,
čínštiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, portugalštiny a dalších.
Formáty času (12hodinový nebo 24hodinový) (Time Formats)
Chcete-li zobrazit čas ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu, otevřete v chytrém
telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na ikonu hodinek, vyberte Ostatní (Others) a poté Formáty
času (Time Formats). Tak můžete přepínat mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem
času.
Formát jednotek (stopy nebo metry) (Unit Format)
Chcete-li přepínat mezi metrickými a imperiálními jednotkovými formáty, otevřete v
chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na ikonu hodinek, vyberte Ostatní (Others) a
poté Formát jednotek (Unit Format). Tak můžete přepínat mezi metrickými a
imperiálními jednotkami.
Teploty (Fahrenheit nebo Celsius) (Temperatures)
Chcete-li přepínat mezi jednotkami Fahrenheit a Celsius, otevřete v chytrém telefonu aplikaci
Da Fit, klepněte na ikonu hodinek, vyberte Ostatní (Others) a poté pod položkou Počasí
Formát teploty (Temperature Format). Tal můžete přepínat mezi jednotkami Fahrenheit a
Celsius.
Jas obrazovky (Screen Brightness)
Chcete-li nastavit jas hodinek, přejděte na ikonu nastavení a stiskněte tlačítko Jas
(Brightness). Několikrát klepněte na jas a vyberte požadovanou úroveň jasu.

Ciferníky (Watch Faces)
Můžete si vybrat mezi digitálním ciferníkem (standardně), analogovým ciferníkem nebo vlastním
ciferníkem s vlastní fotografií. Chcete-li změnit ciferník, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da
Fit, klepněte na ikonu hodinek a vyberte možnost Ciferníky (Watch Faces). Jednoduše vyberte
požadovaný ciferník a ciferník se automaticky aktualizuje.
Chcete-li do ciferníku nahrát vlastní fotografii, vyberte na obrazovce Ciferníky možnost úplně
nahoře a potom klepněte na Upravit (Edit). Klepnutím na Vybrat obrázek (Select picture)
vyberte fotografii ze své výchozí aplikace pro fotografie. Budete mít možnost přesunout nebo
oříznout fotografii. Vyberte barvu textu, kterou chcete, a jaká data chcete zobrazit. Můžete si
vybrat mezi možnostmi Datum, Spánek, Tepová frekvence a Kroky.
Poznámka: Můžete si vybrat pouze z těchto 3 ciferníků. Pokud si chcete vytvořit vlastní
styl, doporučujeme použít možnost vlastního ciferníku a vybrat si fotografii dle vašeho
výběru.

Budíky (Alarms)
Na hodinkách můžete nastavit až 3 budíky. Chcete-li nastavit budík, otevřete v chytrém
telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na ikonu hodinek a vyberte Budíky (Alarms). Klepnutím na
libovolný budík můžete změnit čas, nezapomeňte Uložit (Save). Můžete si nastavit opakování
budíku v určitých dnech po zvolení možnosti Opakovat (Repeat).

Sledujte svůj spánek (Track your Sleep)
Chcete-li sledovat svůj spánek, jednoduše noste hodinky v noci. Vaše údaje o spánku se
budou zobrazovat na hodinkách i v aplikaci Da Fit v chytrém telefonu.
Poznámka: sledování spánku je umožněno pouze v noci.

Sledujte svou srdeční frekvenci (Track your Heart Rate)
Chcete-li sledovat srdeční frekvenci, dlouze stiskněte na hodinkách tlačítko Změřit SF
(Measure HR). Jakmile uvidíte nápis „načítání...“ (loading) a ucítíte zavibrování, můžete prst
uvolnit. Hodnota BPM (údery za minutu) se zobrazí po několika sekundách. Údaje o srdeční
frekvenci se automaticky synchronizují s aplikací Da Fit na vašem chytrém telefonu.
Svou srdeční frekvenci můžete také sledovat po celý den. Chcete-li tak učinit, otevřete v
chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na ikonu hodinek, vyberte možnost Ostatní (Others)

a poté zapněte Celodenní měření srdeční frekvence (Full-day Heart Rate). Na dnešní obrazovce
aplikace se objeví nová sekce s názvem „Celodenní měření srdeční frekvence“ (Full-day Heart
Rate).
POZNÁMKA: Pro přesnější výsledky je důležitá poloha hodinek na paži: asi 2 cm nad kostí na
zápěstí.
Hodinky by měly dobře padnout na zápěstí a senzory by měly být v kontaktu s kůží. Během měření
byste měli sedět v klidu, nesmíte mluvit. Mějte ruku uvolněnou a v klidu. Pokud jsou mezi výsledky
velké rozdíly, chvilku si odpočiňte a poté změřte srdeční frekvenci znovu.
Ujistěte se, že senzory a pokožka nejsou špinavé. Na výsledky měření mohou mít vliv chlupy, barva
kůže, tetování a jizvy. Měření je založeno na principu PPG, takže výsledky mohou být ovlivněny
fyziologickými faktory, např. krevním oběhem, tlakem, stavem kůže, rozmístěním žil atd.
Chladné prostředí ovlivňuje výsledky, proto měřte puls při normální pokojové teplotě.
Sledujte svou aktivitu (Track your Activity)
Ve výchozím nastavení hodinky sledují vaši aktivitu, například kroky, které ujdete, a odhadují
vzdálenost na základě zadaných osobních údajů, jako je délka kroku. Můžete také sledovat
konkrétní sporty: Chůze, běh, jízda na kole, skákání (přes švihadlo), badminton, basketbal,
fotbal.
Chcete-li sledovat svůj trénink, stiskněte na hodinkách sportovní ikonu. Přejetím nahoru
nebo dolů přepínáte mezi sporty a stisknutím vybraného sportu volbu potvrdíte.

Poznámka: Výchozí obrazovka zobrazuje srdeční frekvenci (ikona srdce) a kroky (ikona kroku).

Počasí (Weather)
Chcete-li na hodinkách povolit počasí, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na
ikonu hodinek, vyberte možnost Ostatní (Others) a zapněte Počasí (Weather). Nezapomeňte
udělit aplikaci přístup k vaší poloze.
Poloha (Location)
Chcete-li vybrat místo, pro které se budou zobrazovat informace o počasí, otevřete v
chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na ikonu hodinek, vyberte možnost Ostatní
(Others) a poté možnost Poloha (Location) pod nabídkou Počasí (Weather).
Zadejte název místa, pro které chcete na hodinkách zobrazit informace o počasí. Můžete také
hledat podle PSČ.

Textové zprávy (Text Messages)
Můžete si přečíst zprávy (SMS atd.) na svých hodinkách. Stačí stisknout
Ikonu zprávy a potom klepnutím procházet zprávy.
Poznámka: Vaše hodinky zobrazí posledních několik textových zpráv. Nové příchozí zprávy
nahradí starší.

Oznámení (Notifications)
Kromě příchozích zpráv vás hodinky mohou upozornit na příchozí telefonní hovory a další
oznámení z chytrého telefonu, jako je iMessage, Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter,
Instagram, Skype atd.
Abyste nastavili, která oznámení chcete na hodinkách dostávat, otevřete v chytrém telefonu
aplikaci Da Fit, klepněte na ikonu hodinek a vyberte položku Oznámení (Notifications). Poté
můžete zapnout nebo vypnout oznámení z konkrétních aplikací.

Najít zařízení (Find Device)
Pokud budete chtít pomoc při hledání hodinek, můžete pomocí telefonu vytvořit dlouhou
vibraci. Chcete-li tak učinit, otevřete v chytrém telefonu aplikaci Da Fit, klepněte na ikonu
hodinek, vyberte ostatní (Others) a poté Najít zařízení (Find Device).
Poznámka: Hodinky budou muset být v dosahu Bluetooth.

Hudba vzdáleně (Music Remote)
Pomocí hodinek můžete vzdáleně ovládat hudbu na chytrém telefonu. Chcete-li přehrávat,
pozastavovat a měnit skladby na dálku, stiskněte na hodinkách ikonu přehrávače.

Fotoaparát vzdáleně (Camera Remote)
Pomocí hodinek můžete vzdáleně ovládat fotoaparát a pořizovat fotky na chytrý telefon.
Chcete-li fotografovat vzdáleně, otevřete v telefonu aplikaci fotoaparátu a na hodinkách
stiskněte ikonu spouště.

RESETOVÁNÍ
Resetování (Reset)
Chcete-li hodinky resetovat a vrátit se k výchozímu nastavení, přejděte na ikonu nastavení,
stiskněte možnost resetování a zvolte ano (yes).
Poznámka: Resetování hodinek odstraní všechna data a odpojí je od chytrého telefonu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Sledujte ztrátu spojení s aplikací Da Fit
Pokud hodinky ztratily spojení s chytrým telefonem, postupujte takto:

●
●
●
●
●

Zkontrolujte, zda jsou hodinky plně nabité

●

Ukončete aplikaci Da Fit. Pokud nevíte, jak v chytrém telefonu ukončit
aplikaci, restartujte telefon.

●
●

Spusťte na chytrém telefonu aplikaci Da Fit.

Spusťte na chytrém telefonu aplikaci Da Fit
Vyberte ikonu hodinek
Vyberte Odebrat zařízení (Remove Device)
Otevřete v telefonu nastavení, vyberte Bluetooth a poté hodinky. Vyberte
„zapomenout toto zařízení“ (forget this device).

Vyberte ikonu hodinek a poté Připojit zařízení

Poznámka: Pokud se vám po provedení těchto kroků stále nedaří znovu připojit hodinky,
odinstalujte aplikaci Da Fit z telefonu, zrušte spárování s hodinkami v nastavení Bluetooth,
restartujte telefon a znovu stáhněte aplikaci. Můžete postupovat podle kroků v části Začínáme.

Baterie vydrží méně než jeden den
Ujistěte se, že je baterie plně nabitá. Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie, dlouze
stiskněte hlavní obrazovku (s časem). Pokud je baterie plně nabitá a zcela se vybije za méně
než jeden den, napište nám na info@vigoshop.cz.

Hodinky se nenabíjí

Ujistěte se, že USB nebo zásuvka jsou napájeny. Chcete-li to zkontrolovat, jednoduše připojte
telefon nebo jakékoli jiné zařízení k USB nebo do zásuvky. Zkontrolujte také, zda je nabíječka
správně umístěna. Oba konektory se musí zarovnat s konektory hodinek na zadní straně.
Nelze spárovat s telefonem
Pokud nemůžete spárovat hodinky s telefonem, postupujte takto:

●
●

Zkontrolujte, zda jsou hodinky plně nabité

●

Ukončete aplikaci Da Fit. Pokud nevíte, jak v chytrém telefonu ukončit
aplikaci, restartujte telefon.

●
●
●

Spusťte na chytrém telefonu aplikaci Da Fit.

Otevřete v telefonu nastavení, vyberte Bluetooth a poté hodinky. Vyberte
„zapomenout toto zařízení“ (forget this device).

Vyberte ikonu hodinek a poté Připojit zařízení
Můžete postupovat podle kroků v části Začínáme

Hodinky se nezapínají
Zkontrolujte, zda jsou hodinky plně nabité. Pokud si nejste jisti, jednoduše nabijte hodinky
pomocí nabíječky, jak je uvedeno. Dlouze stiskněte tlačítko Domů ve spodní části
obrazovky na několik sekund. Pokud se hodinky stále nezapínají, pošlete nám e-mail na
adresu info@vigoshop.si
Pomalá reakce na dotyk
Pokud je procházení nabídky pomalé, hodinky vypněte a znovu zapněte.
Chcete-li hodinky vypnout, stiskněte ikonu vypnutí. Posunutím doleva přejděte na ikonu a potvrďte
ji klepnutím na tlačítko Ano.
Chcete-li hodinky znovu zapnout, jednoduše obrazovku kdekoli na několik sekund stiskněte.
Pokud se po několika sekundách stisknutí obrazovka nezapne, nabijte hodinky pomocí
dodané nabíječky USB.
Nepřesné měření
Vaše hodinky sledují data, jako jsou kroky a srdeční frekvence. Mějte na paměti, že kroky
mohou být počítány nepřesně, pokud při jiné aktivitě pohybujete zápěstím podobně, jako

když chodíte. Vezměte prosím na vědomí, že všechny uvedené informace jsou určeny pouze
pro osobní vzdělávací nebo informační účely.

Obrazovka není dostatečně jasná
Zkontrolujte, zda je jas obrazovky nastaven na maximum. Chcete-li upravit jas hodinek,
přejděte na ikonu nastavení a stiskněte tlačítko Jas (Brightness). Několikrát klepněte na jas a
vyberte požadovanou úroveň jasu.
Poznámka: Mějte na paměti, že jas na hodinkách spotřebovává více baterie.

Nestálé upozornění na SMS a volání
Pokud nedostáváte upozornění na SMS a volání, vaše hodinky mohou být odpojeny, mimo
dosah nebo bez napájení. Řešení těchto problémů naleznete v dalších částech pro
odstraňování problémů.

Aplikace Da Fit zobrazuje příliš mnoho reklam
Da Fit je vyvíjen třetí stranou. Pokud máte v souvislosti s aplikací jakékoli stížnosti nebo návrhy,
pošlete jim e-mail přímo.

ÚDRŽBA
•
•
•

Pokud pásek zvlhne - například při pocení nebo sprchování - důkladně jej očistěte a
osušte, než si ho opět nasadíte na zápěstí.
Ujistěte se, že vaše pokožka je suchá, než si pásek znovu nasadíte.
NIKDY nemyjte chytré hodinky domácími čisticími prostředky. Použijte čisticí prostředek
bez mýdla, důkladně opláchněte a otřete měkkým ručníkem nebo ubrouskem.

Pokyny k recyklaci a likvidaci

Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím
odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo
lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se
podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti vrácení a
sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat
způsobem šetrným k životnímu prostředí.
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

