Chytré hodinky 696
Návod k obsluze

Hlavní vlastnosti
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Funkce
Tlačítko napájení: Stiskněte jednou tlačítko (ale nedržte) - Zapnutí a vypnutí
zobrazení
Stiskněte a podržte po dobu 3-4 sekund - Zapne a vypne chytré hodinky.
Displej:
Jemně klepněte -> Otevře se výběr
-> nebo potvrdí výběr
Posuňte prstem doprava nebo doleva -> vedlejší nebo předchozí
stránka nabídky
Posuňte prstem shora dolů -> Nastavení funkce zkratky

TG-SW1

Funkce Bluetooth a synchronizace

Nyní připojte mobilní zařízení k chytrým hodinkám „TG-SW1“.

TG-SW1

Na SMS, příchozí zprávy Skype a další aplikace na připojeném telefonu vás chytré hodinky upozorní,
abyste si je mohli přečíst.
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Před použitím plně nabijte. Nabíjení trvá přibližně 1-2 hodiny
Použijte přiložený kabel a nabíječku nebo příslušenství telefonu Android.
Připojení Bluetooth se odpojí, když chytré hodinky překročí určitou vzdálenost. Funkce inteligentního vyhledávání nemůže
být použita poté, co byla funkce Anti Lost zapnuta, dokud nebude obnoveno spojení přes Bluetooth. Pokud se spojení
příležitostně ztratí, znovu se připojte k síti Bluetooth (znovu připojte, pokud Bluetooth přestane fungovat déle než 5 minut).
Souhlaste se synchronizací telefonního seznamu; jinak nebudete mít žádnou synchronizaci telefonního seznamu.
Tituly se zobrazují při poslechu hudby. To není případ při používání mobilních zařízení!
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Bezpečnostní pokyny
Přestavba nebo změna produktu zhoršuje bezpečnost produktu.
Všechny úpravy a opravy zařízení nebo příslušenství musí provádět výrobce nebo osoby výslovně zmocněné výrobcem.
Nikdy neotvírejte produkt s výjimkou vložení baterie, karty SIM nebo karty micro SD. Nikdy neprovádějte opravy sami!
S výrobkem manipulujte opatrně. Může být poškozen nárazy, údery nebo dokonce pádem z nízké výšky.
Výrobek uchovávejte mimo páru, vlhkost a extrémní teplo.
Neponořujte výrobek do vody či jiné tekutiny.
Technické specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Nikdy neohřívejte baterii nad 60 °C a nevhazujte ji do ohně. Nebezpečí požáru a výbuchu!
Nezkratujte baterii.
Nevystavujte baterii mechanickému namáhání. Vyhněte se pádu, nárazu, ohýbání, zkroucení nebo řezání baterie.
Pokud se baterie přehřívá, okamžitě ukončete nabíjecí proces. Baterie, která se během nabíjení přehřívá nebo
deformovaná, je vadná a již by se neměla používat. Nikdy úplně nevypouštějte baterii, protože se zkracuje její životnost.
Je nezbytné dodržet správnou polaritu baterie. Nesprávně vložená baterie může způsobit zničení výrobku a také
nebezpečí požáru. Pokud je třeba baterii uložit, doporučuje se, aby byla uložen ve výši 30% jejího objemu.
Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo. Ideální skladovací teplota: 10-20 °C.

Pokyny pro Ochranu Životního Prostředí a Likvidaci:
Obalové materiály se skládají z přírodních zdrojů a jsou proto recyklovatelné.
Nikdy nevyhazujte elektronická zařízení nebo baterie do domácího odpadu.
Pro správnou likvidaci kontaktujte prosím vaše obecní sběrné místo. Údaje týkající se umístění vašeho obecního sběrného
místa a případně existujících množstevních omezení lze získat na základě informací poskytnutých příslušnou obcí.
Čištění: Zařízení chraňte před kontaminací a znečištěním.
Zařízení čistěte pouze pomocí měkké, suché tkaniny nebo látky. Vyhněte se použití hrubých nebo zrnitých materiálů.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani jiné agresivní čisticí prostředky. Opatrně utřete zařízení po čištění.
Distribuční společnost: Technaxx Deutschland GmbH & Co., KG, Kruppstrasse 105, 60388 Frankfurt /M., Německo
Prohlášení o shodě pro toto zařízení lze nalézt na adrese: www.technaxx.de/ (v nabídce v zápatí "Prohlášení o Shodě")
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