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Pokud náramek používáte k měření tepové frekvence, ponechejte 
zápěstí v klidu.
Náramek má úroveň vodotěsnosti 5 ATM (hloubka 50 metrů). 
Je možné ho nosit do bazénu, při plavání u pobřeží nebo během 
jiných činností v mělké vodě. Nelze ho však používat v horké 
sprše, v sauně nebo při potápění. Zabraňte také tomu, aby při 
vodních sportech dopadal přímo na náramek prudký proud vody. 
Vodotěsnost není trvalá a může se časem zhoršovat.
Dotyková obrazovka náramku nepodporuje ovládání pod vodou. 
Pokud náramek přišel do kontaktu s vodou, před dalším použitím 
otřete z jeho povrchu zbývající vodu měkkým hadříkem.
V případě každodenního používání nenoste náramek příliš 
utažený a snažte se udržet kontaktní plochu suchou. Náramek 
pravidelně čistěte vodou.
Pokud se na pokožce v místě dotyku s výrobkem objeví zarudnutí 
nebo otok, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte 
lékařskou pomoc.
Tento náramek není zdravotní pomůcka; data ani informace 
poskytované náramkem nesmí být používány jako základ 
diagnózy, léčby nebo prevence nemocí.

Upozornění



Lithium-polymerovou baterii v tomto náramku nelze vyjmout. Aby 
nedošlo k poškození baterie nebo náramku, baterii sami 
nevyměňujte. Při použití nesprávného typu baterie hrozí 
nebezpečí exploze. Nevyhazujte použité baterie do běžného 
domovního odpadu. Tento náramek a použité baterie zlikvidujte 
ve shodě s místními zákony a předpisy.
Baterii nerozebírejte, neporušujte, nestlačujte ani nevhazujte do 
ohně. Pokud dojde k jakémukoli nadouvání nebo úniku kapaliny, 
přestaňte baterii okamžitě používat. Nevystavujte náramek 
slunečnímu záření, ohni nebo prostředí s extrémně vysokou 
okolní teplotou.
Pokud náramek nebudete delší dobu používat, vypněte ho 
a uschovejte. Aby nedošlo k poškození nadměrným vybitím 
baterie, každých 6 měsíců náramek plně nabijte.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


