
BEZPEČNÉ POUŽITÍ A PŘEDPISY
DŮLEŽITÉ INFORMACE!

Přečtěte si a následujte všechny bezpečnostní a s nimi 
související pokyny z tohoto návodu. Výrobce není 
zodpovědný za jakékoliv poškození majetku či zranění 
uživatele v případě nedodržení těchto bezpečnostních 
pokynů.

Obecné použití
Deeper je přístroj na sonární bázi, jehož cílem je 
lokalizovat ryby. Není samostatným zařízením a vyžaduje 
smartphone, tablet nebo jiný kompatibilní přístroj pro 
tento účel. Je nutné dodržovat následující pravidla 
používání a bezpečnosti:
VŽDY používejte dostatečně silný rybářský vlasec a 
prut, když nahazujete přístroj.
VŽDY se ujistěte, že hlavní těsnění je v dobrém stavu 
a přístroj je náležitě uzavřen před ponořením přístroje 
do vody.
NEPOUŽÍVEJTE přístroj pro jiné účely než byl vytvořen 
a než je popsáno v manuálu uživatele
NEZKOUŠEJTE rozebrat, pozměnit či pracovat 
s přístrojem a jeho příslušenstvím jinak než 
následováním základních pokynů a procedur, které 
spadají pod určené použití přístroje.
POUŽÍVEJTE přístroj správně: vyhněte se šlapání po 
přístroji, kopání, propichování. Přístroj také nenechte 
upadnout a ani jím neházejte, kromě případů kdy je 
přístroj vhozen do dostatečně hluboké vody.
NEVYSTAVUJTE přístroj přílišné mechanické zátěži, 
vibracím a otřesům.
NEPOUŽÍVEJTE přístroj při viditelné fyzické závadě a 

také pokud je těsnění opotřebované či dostatečně 
nedoléhá. To má za následek ztrátu jeho vodotěsnosti.
NEPOUŽÍVEJTE přístroj pokud rachotí či vydává zvuky 
vody při zatřepání.
NEPONOŘUJTE přístroj pod vodu.
NEPOUŽÍVEJTE přístroj v oblastech, kde může způsobit 
zranění ostatním či způsobit škodu na majetku či na 
přístroji samotném, zejména v interiéru.
NESPOLÉHEJTE na hloubkové údaje a vyhněte se tím 
uvíznutí při navigování lodi.
NESPOLÉHEJTE na Mapy aplikace a vyhnete se tím 
kolizi při navigaci lodi nebo získávání směru při řízení 
automobilu.
VŽDY mějte zařízení Deeper a jeho části a doplňky 
(včetně obalu) mimo dosah dětí.
NENECHTE děti používat zařízení či si s ním hrát.

Informace o baterii
Přístroj obsahuje lithium-iontovou baterii, která může 
být nabíjena a vybíjena až na 300 cyklů v závislosti na 
podmínkách používání přístroje. Pro zvýšení životnosti 
baterie, nevystavujte baterii extrémním teplotám. Při 
mrazu je kapacita baterie značně limitována. Přestože 
nepoužíváte  Deeper v prodlužovaných intervalech, 
znovu dobijte baterii každé 2 měsíce. Nakonec se baterie 
opotřebuje a bude potřeba ji nahradit, což můžete 
uskutečnit vrácením vašeho zařízení Deeper na servis 
(prosím odkazujte se na Záruku a sekci Servis manuálu 
uživatele). Baterie může být nebezpečná při nesprávném 
použití, je tedy vyžadováno následování bezpečnostních 

opatření.
NEPOKOUŠEJTE se odstranit a nahrazovat baterii.
NEVYSTAVUJTE přístroj teplotám mimo rozmezí 
-20°C do 40°C (-4°F do 104°F).
NENECHÁVEJTE přístroj vevnitř zaparkovaného 
auta při horkém dni.
NEVYSTAVUJTE přístroj přímému slunečnímu svitu 
když není ponořen ve vodě.
NEZBAVUJTE se baterie jejím vhozením do ohně.
NEPOUŽÍVEJTE přístroj při jeho prosakování (ne 
vody) či pokud z něj unikají výpary. Uniklé látky se 
nesmí dostat do kontaktu s kůží či očima. Pokud 
by se tak stalo, důkladně umyjte postiženou 
část studenou vodou a konzultujte stav s vaším 
lékařem pokud přetrvává bolest či se objeví dalším 

symptomy.

Nabíjím
Používejte pouze nabíječku, která patří k zařízení 
Deeper. Nenechávejte plně nabitou baterii připojenou 
k nabíječce, při takovémto dlouhodobém zacházení 
může dojít ke snížení životnosti baterie. Výrobce není 
zodpovědný za výskyt jakékoliv události při použití 
jiného typu nabíječky.

NEPONECHÁVEJTE nabíjený přístroj bez dozoru.
NEPŘEKRÝVEJTE nabíječku nebo přístroj při jeho 
nabíjení, může dojít k přehřátí.
NEPOUŽÍVEJTE nabíječku při viditelné fyzické 
závadě.
NEPOUŽÍVEJTE nabíječku pokud vypouští kouř či 
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podezřelý zápach. Pokud se toto stane v průběhu 
nabíjení, okamžitě (avšak opatrně) odpojte 
nabíječku od přívodu elektrické energie a také od 
přístroje.
VŽDY před použitím zkontrolujte nabíječku, zda 
není poškozená.
VŽDY před nabíjením zajistěte, aby byl přístroj 
suchý, na USB konektoru nebyla žádná voda či 
vevnitř konektoru.

WEE
TWEE symbol na produktu či jeho obalu naznačuje, že 
produkt nesmí být odstraňován s běžným domácím 
odpadem. Jste zodpovědní zajistit, že produkt je 
náležitě zlikvidován, nejlépe cestou vedoucí k jeho 
recyklaci či recyklaci jeho částí. Pro další informace o 
náležité likvidaci produktu kontaktujte váš místní servis 
likvidace odpadu, místní správní orgány či produktového 
maloobchodníka.

FCC Regulační nařízení
Deeper obsahuje bezdrátový modul s tímto FCC ID : 
OA3-RN41N.
Bezdrátový modul obsažený v přístroji splňuje část 15 
FCC nařízení. Zákrok je předmětem následujích dvou 
podmínek:
1) Toto zařízení nezpůsobí škodlivé rušení a 2) 
toto zařízení musí akceptovat jakékoliv získané 
rušení,včetně rušení, které může způsobit jeho 

nežádoucí činnost.
Bezdrátový modul, který je obsažen v tomto zařízení 
byl testován pro splnění limitů třídy B digitálních 
přístrojů na základě části 15 FCC nařízení. Tyto limity 
jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou 
ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v 
domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a 
může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a 
pokud není nainstalováno a používáno v souladu s 
instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení rádiových 
komunikací. Nicméně, neexistuje garance, že rušení se 
nevyskytne v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení 
zapříčiní škodlivé rušení rádiového či televizního 
příjmu, což může být zjištěno vypnutím a zapnutím 
zařízení, uživatel by se měl pokusit opravit toto rušení 
jedním z následujících způsobů či jejich kombinací:
 - Přeorientovat či přemístit přijímající anténu.
 - Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 - připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do 
kterého je připojen přijímač.
 - Obrátit se na prodejce nebo zkušeného rádio / TV 
technika s žádostí o pomoc. 

Průvodce BLUETOOTH nařízením
Určeno pro bezdrátovou komunikaci s jinými zařízeními 
BLUETOOTH, interní technologie BLUETOOTH pracuje 
ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz (2,400 GHz - 2,4835 
GHz). V některých situacích nebo prostředích, může být 
využití bezdrátové technologie BLUETOOTH omezeno 

vlastníkem budovy nebo odpovědnými zástupci 
organizace, například na palubě letadla, v nemocnicích 
nebo v jakémkoli jiném prostředí, kde je riziko interferencí 
s jinými zařízeními nebo službami vnímáno nebo 
identifikováno jako škodlivé. Pokud si nejste jisti, jaké 
nařízení platí pro používání v konkrétní organizaci 
nebo prostředí, můžete požádat o povolení k používání 
bezdrátové technologie BLUETOOTH před zapnutím. 
Poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem osobních 
lékařských přístrojů (kardiostimulátory, naslouchadla 
apod.), pokud jde o případná omezení týkající se 

používání bezdrátové technologie BLUETOOTH.

Právní informace
© 2014 Friday Lab, UAB. Všechna práva vyhrazena. 
Deeper a Friday Lab jsou ochranné známky 
společnosti Friday Lab, UAB. Tyto obchodní značky 
nelze používat bez svolení Friday  Lab, UAB. 
Reprodukce celku nebo jeho části je bez předchozího 
souhlasu od Friday Lab, UAB zakázána. Friday  Lab, 
UAB si vyhrazuje právo změnit jakékoli informace 
poskytnuté v tomto dokumentu bez předchozího 
oznámení.

Slovní značka a logo Bluetooth jsou vlastnictvím 
společnosti Bluetooth SIG, Inc a jakékoliv použití 
těchto značek Friday Lab, UAB je na základě licence od 
Bluetooth SIG.

Apple, iPhone, iPad a iPod jsou registrované ochranné 
známky společnosti Apple Inc., registrované v USA 
a dalších zemích. App Store je servisní známka 
společnosti Apple Inc.

“ Made for iPhone “ a “Made for iPad “ znamenají, 
že dané elektronické příslušenství bylo navrženo 
speciálně pro připojení k iPhonu nebo iPadu a bylo 
vývojářem certifikováno pro shodu s parametry 
výkonnosti společnosti Apple. Společnost Apple není 
odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za jeho 
soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. 
Vezměte prosím na vědomí, že použití tohoto 
příslušenství s iPhonem nebo iPadem může ovlivnit 
výkon bezdrátového přenosu.
iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná 
známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a 
používá se na základě licence.

Android, Google Play, Google Maps, logo Google 
a Google+ jsou registrované ochranné známky 
společnosti Google Inc., registrované v USA a dalších 
zemích.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy 
uvedené v tomto dokumentu nebo v samostatném 
návodu slouží pro identifikaci a instrukční použití 
a jsou ochrannými známkami nebo registrovanými 
ochrannými známkami příslušných vlastníků. 
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