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Děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky ALIGATOR. 
Prosíme, prostudujte si tento návod k použití 
Vašich nových chytrých hodinek. 

Důležité pokyny
  Zacházejte s výrobkem a př ís lušenstvím opatrně, 
 chraňte jej před mechanickým poškozením a neč istotami.
  Chraňte výrobek a př ís lušenství před extrémními teplotami.
  Nevhazujte výrobek do ohně ani ho nevystavujte teplotám 
 nad +60 °C hrozí nebezpeč í výbuchu. Výrobek obsahuje 
 vestavěný akumulátor.
  Chraňte výrobek a př ís lušenství před pádem na zem.
  Výrobek neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné součásti, 
 nikdy výrobek ani př ís lušenství nerozebírejte.
  V letadle výrobek vypněte, pokud není výslovně povoleno 
 jej používat.
  Nepoužívejte výrobek v bl ízkosti výbušnin.
  Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte j im, aby si s výrobkem 
 hrály. Může obsahovat malé součásti, k terými by se mohly udusit 
 nebo se mohou poranit j iným způsobem.
  Sof tware i hardware výrobku je průběžně inovován. 
 Výrobce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotl ivých 
 funkcí bez předchozího upozornění. 

  Další informace, návody a videonávody, jak nastavit chytré
  hodinky naleznete na adrese:
   http://www.aligator.cz/awpro



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! 

 


