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2. Úvod

Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení zařízení Deeper a doufáme, že si 
užijete jeho používání tak jako jsme si my užili jeho vytváření! 
Prosím, přečtěte si tento návod k použití, který poskytuje základní informace o 
využití jak zařízení, tak aplikace. Zahrnuty jsou zde také různé rady a tipy, které 
vám pomohou co nejlépe využít zařízení Deeper. Podél textu najdete ikony, 
jejichž cílem je upozornit na různé druhy informací: 

Tento symbol označuje užitečné rady o použití zařízení Deeper. 

Tento symbol označuje bezpečnostní pokyny a informace podobné důležitosti.
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3. Začínáme

Před každým použitím přístroje se ujistěte, že jste si přečetli všechny 
bezpečnostní informace poskytnuté v samostatném návodu.  Tato část vám 
poskytne rychlé instrukce krok za krokem od okamžiku vybalení zařízení Deeper 
do vašeho prvního hledání ryb. Postupujte podle diagramů spolu s připomínkami 
pro začátek používání přístroje.

Friday Lab, UAB neustále vyvíjí tento produkt, tedy ilustrace v této příručce 
nemusí vypadat stejně jako váš produkt, ale vaše jednotka bude fungovat stejným 
způsobem. Prosím odkazujte se na elektronickou příručku dodanou s každou 
aktualizací mobilních aplikací..

3.1. Otevření a nabíjení

1. Ujistěte se, že Deeper je před otevřením suchý.
2. Otevřete přístroj otáčením jeho horní poloviny proti směru hodinových 

ručiček.
3. Připojte nabíječku k přístroji dodaným kabelem.
4. Připojte nabíječku k síti nebo zásuvce napájení  vašeho vozu.
5. Blikající frekvence oranžového indikátoru představuje stav nabíjení. Vyšší 

počet zablikání odkazuje na vyšší úroveň nabití. Nabíjení je ukončeno 
když se indikátor rozsvítí zeleně.
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Pokud indikátor svítí červeně, váš Deeper potřebuje údržbu. Prosím, projděte si 
“Záruku” na straně 26 pro další podrobnosti.
Lithium-iontovou baterii nelze nabíjet při teplotě nižší než 3°C (37.4°F). Pokud 
indikátor svítí modře, je příliš studený pro nabíjení zařízení Deeper. 

Deeper je dodáván s nenabitou baterií. Pro zajištění plné kapacity baterie tak 
před prvním použitím přístroje Deeper zcela nabijte baterii. Očekávaná doba 
nabíjení je 2 hodiny.Lithium-iontovu baterii lze dobíjet kdykoliv, aniž se sníží její 
životnost. Přerušení procesu nabíjení nepoškozuje baterii. Napětí nabíječky musí 
odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku zařízení Deeper. Odpojte 
nabíječku od elektrického zdroje pokud Deeper nepoužíváte delší dobu.

Když je Deeper plně nabit, očekávaná provozní doba je až 4 hodiny při práci s 
290 kHz (viz § 3.5 na straně 7).

Aby se zvýšila životnost baterie zařízení Deeper, nenechávejte ji vybitou po delší 
dobu. I když nechcete Deeper používat, nabijte ji každé 2 měsíce. 

Lithium-iontová baterie, která je použita i v přístroji Deeper může být při 
nevhodném zacházení nebezpečná. Ujistěte se, že budete postupovat podle 
pravidel bezpečnosti a správného nabíjení uvedených v samostatném letáku. 

Nenabíjejte Deeper pokud se nachází ve vodě. Chraňte nabíječku, duální USB 
nabíječku do auta, micro USB kabel a nabíjecí micro USB port proti vlhkosti. 
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3.2. Instalace aplikace

1. Naskenujte QR kód, který se nachází na maloobchodním balení nebo bežte 
na Google Play či App Store on-line obchod a hledejte Deeper aplikaci. 

2. Nainstalujte aplikaci podle následujících pokynů na obrazovce.

Pokud nejste v rybářském místě a přesto se nemůžete dočkat, až vyzkoušíte funkce 
vaší Deeper aplikace, stačí Deeper jen spustit, jít do nastavení a zvolit 
“Vyzkoušet”. To vám umožní přístup k většině funkcí aplikace a dále poskytne 
ukázku toho, jak aplikace zobrazuje informace ze sonaru, když je váš Deeper 
navíjen na rybářské místě. 

Viz § 4.11 na straně 20 - seznam kompatibilních přístrojů.. 

3.3. Párování a připojení

Před prvním použitím zařízení Deeper, musí být Deeper spárován s mobilním 
zařízením nebo tabletem takto:
1. Zkontrolujte, že Deeper se buď nabíjí nebo je ponořen do vody, a tak je 

automaticky zapnut.
2. Jděte do Bluetooth nastavení vašeho mobilního zařízení a spusťte Bluetooth. 
3. Zvolte “Deeper” v Bluetooth nastavení pro spárování a připojte jej k 

přístroji. Ujistěte se, že vzdálenost k přístroji během párování nepřesahuje 
10 m / ~ 36 stop. 

4. Po úspěšném připojení se navraťte do aplikace. 
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Deeper je potřeba spárovat pouze jednou. Nicméně, v některých přístrojích 
budete muset připojení provést samostatně po spárování.

Můžete spárovat více zařízení Deeper na vašem mobilním přístroji a získat tak 
přístup ke kterémukoliv z nich výběrem zařízení ke kterému  se aplikace připojí v 
nastavení aplikace (viz § 4.10 na straně 18). Pouze jedno spojení může být 
navázáno v jednu dobu..

Pokud jste již na vašem rybářském místě, připojte přístroj na vlasec před 
ponořením do vody, jak je popsáno v následující části (§ 2.4).

3.4. Hledání ryb

1. Zkontrolujte, že je váš přístroj těsně uzavřený a upevňovací body jsou 
uspořádány, jak je znázorněno na obrázku. 

2. Vložte připojovací šroub (karabinku) do vhodného upevňovacího bodu 
na zařízení Deeper, který je zvolen podle vašeho plánovaného lovení ryb, 
upevněním  šroubu 1,5 Nm točivého momentu. 

3. Bezpečně připevněte vlasec na vložený připojovací šroub. 
4. Nahoďte připojený přístroj na požadované místo.
5. Spusťte aplikaci a začněte s hledáním ryb.
6. Buď přístroj pro přehled navíjejte nebo jeji držete v klidu pro sledování 

ryb.
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Připojte přístroj pouze dostatečně silným vlascem a vhodně upevněte uzel. Také 
se ujistěte, že vaše udice vydrží váhu zařízení Deeper. V opačném případě 
existuje riziko ztráty zařízení, poškození zařízení nebo cizího majetku či 
způsobení zranění.

Při navíjení zařízení se ujistěte, že klouže hladce na vrchu vodní hladiny, jeho těžká 
strana směřuje dolů. Díky tomu budete mít k dispozici nejpřesnější zobrazení 
sonaru .

3.5. Provozní principy sonaru

Deeper může být provozován na dvou různých frekvencích (dvoupaprskové). 
Přesný úzký paprsek (15 ° @ 290kHz) se používá pro vysoce přesné určení 
pohybů ryb a dále konstrukce, detailů profilu dna. Široký paprsek (55 ° @ 
90kHz) poskytuje dostateční prostor pro hledání ryb, návnad na ryby a stavby 
dna.

Doporučuje se používat nízkou frekvenci (90 kHz) pro zjištění přítomnosti ryb a 
poté přepnout na nastavení vysoké frekvence (290 kHz) pro získání přesnějších 
informací o poloze ryb nebo struktury dna.

Ve výchozím nastavení je Deeper v nastavení vysoké frekvence (290 kHz) , ta je 
určena pro nejvyšší výkon a nejdelší životnost baterie .
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4. Aplikace

4.1. Spuštění obrazovky

Při prvním spuštění aplikace budete přesměrováni na obrazovku startu. Ta 
zobrazuje stav spojení se zařízením Deeper a umožňuje přístup k funkcím 
uvedeným níže:
• Tlačítko “Koupit” vás odvede na oficiální e-shop zařízení Deeper, 

ze kterého si můžete zakoupit samotný přístroj, pokud jste tak dosud 
neučinili, případně další příslušenství a další předměty vztahující se k 
zařízení Deeper. 

• Tlačítko “Spárovat” umožňuje spravovat více přístrojů Deeper, které jsou 
spárované s vaším mobilním zařízením nebo tabletem. 

• Tlačítko “Návod” otevře elektronickou verzi návodu k použití.
• Tlačítko “Start” spustí hlavní obrazovku aplikace, která vám umožní 

přístup k většině funkcí aplikace  a také poskytuje ukázku toho, jak aplikace 
zobrazuje informace ze sonaru, když je Deeper navíjen v rybářské místě. 

Snímky uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečné aplikace tak, jak je to 
zobrazeno vaším přístrojem. 

Některé informace o rozhraní se mohou lišit na chytrých telefonech či tabletech. 
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4.2. Hlavní obrazovka

Síla Bluetooth signálu

Ukáže a schová lištu menu

Hloubka ryby 

Pozice ryby a její relativní velikost

Otevře historii sonaru

Ztlumí / zesílí zvuky

Úroveň nabití baterie zařízení Deeper

Teplota vody a hloubka při současné 
pozici přístroje

Samonastavitelné měřítko hloubky

Dno

Uvede přístroj do režimu nízké 
spotřeby/spánku nebo jej uvede zpět do 
běžného režimu.

Stav zařízení
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Hlavní obrazovka podává informace ze sonaru. Horní část obrazovky odpovídá 
blízkosti zařízení Deeper a vodní hladiny. Dolní část obrazovky odpovídá 
hloubce vody. 
Sonar snímá pouze to, co je pod ním. Pravá strana obrazovky zobrazuje novější 
informace ze sonaru, okraj představuje nejaktuální informace. Kdykoliv se 
objeví nové informace ze sonaru, zorné pole je posunuto doleva. 
Aplikace ukládá historii dat ze sonaru, kterou lze zobrazit kliknutím na tlačítko 
Historie. Zobrazení historie lze ručně posouvat, takže máte přehled o veškerých 
informacích, které byly získané v průběhu posledních 15 minut ve výchozím 
nastavení. Délku tohoto období lze změnit v nastavení.
Aplikace dává zvukové upozornění, když zachytí pod zařízením rybu či zachytí 
změny hloubky, které se vážou na vaše nastavené hodnoty (ty jsou přístupné v 
nastavení aplikace). Zvuková upozornění lze ztlumit pomocí tlačítka “Ztlumit”. 
Zelená kontrolka bliká při příjmu datových balíčků. 

Pomocí zvukových upozornění, můžete pozorovat samotné zařízení, zatímco je 
navíjeno a zjistit tak informace o postavení ryb a struktury dna. To může také 
sloužit jako alarm pro připlouvající ryby, je-li přístroj nehybný. Navíc, při 
navigování lodi můžete použít minimální hloubku alarmu, aby se zabránilo 
uzemnění. Nicméně, toto by mělo být použito pouze jako doplňkové preventivní 
opatření.  
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4.3. Menu

Menu na hlavní obrazovce umožňuje přístup k různým funkcím aplikace, které 
jsou uvedeny níže: 
• Kalendář zobrazuje měsíční cykly a úroveň aktivity ryb na vámi zvoleném 

místě rybolovu.
• Funkce fotoaparátu umožňuje pořizovat fotografie vašeho úlovku bez 

opuštění aplikace. 
• Počasí zobrazuje aktuální předpověď počasí pro vámi zvolené místo 

rybolovu. 
• Deník vám umožní ukládání rybářských zázmamů s poznámkami a 

obrázky. 
• Mapa ukazuje vaši aktuální polohu a pomáhá najít a spravovat rybolovná 

místa. 
• Funkce sdílení vám umožní rychle sdílet fotografie, komentáře a svou 

lokaci na sociálních sítích. 
• Nastavení vám umožní změnit nastavení aplikace a zařízení.
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4.4. Kalendář

Kalendář vám poskytuje informace o úrovni  činnosti ryb a měsíčních fázích pro zvolené 
místo rybolovu. Úroveň aktivity ryb  pro každý den v měsíci je ukázána oranžovými kruhy 
.Kliknutím na určitý den v kalendáři můžete každou hodinu vidět úroveň aktivity ryb. Čím 
vyšší úroveň aktivity ryb, tím vyšší jsou šance na úspěšný rybolov .
Na mobilním zařízení s podporou GPS se kalendář otevře a zobrazí informace o vaší aktuální 
poloze. Můžete kontrolovat úroveň aktivity ryb  v určité lokaci pomocí vyhledávacího pole 
nebo výběrem ze seznamu již dříve přidaných rybářských míst .Také můžete přidat místo, 
které si právě prohlížíte do tohoto seznamu . 
Lokace přidány do kalendáře se také objeví v mapě a budou klasifikovány jako rybářská 
místa.

Vyhledávání místa  Seznam lokací  Přidat lokaci
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4.5. Fotoaparát

Tato funkce fotoaparátu umožňuje pořizovat fotografie bez nutnosti opuštění 
aplikace a uložit příspěvky  spolu s komentáři. Stačí zamířit a klepnout na ikonu 
závěrky  a pořídit fotografii. Blesk je možné vypnout či zapnout klepnutím na 
jeho ikonu .
Jakmile pořídíte  fotografii, zobrazí se obrazovka , kde můžete k fotografii přidat 
název, popis a uložit záznam. Můžete také přidávat další fotky kliknutím na 
ikonu fotoaparátu nebo odstranit předchozí snímky.  
Uložené fotografie se objeví v poznámkách spolu s názvem, komentářem, datem 
a povětrnostními podmínkami během kterých byla fotografie pořízena . Pokud 
používáte GPS na mobilním zařízení nebo tabletu, bude fotografie zahrnovat 
také místo, na kterém byla pořízena. 

Pořídit fotografii   Zakáže / Povolí blesk

Fotografie mohou být sdíleny na sociálních sítích skrze přístup přes položku Poznámky.
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4.6. Počasí

Funkce Počasí poskytuje aktuální předpověď počasí pro  určité místo, spolu s 
dalšími užitečnými informacemi, jako je východ a západ slunce či měsíce . Na 
tabletu máte po kliknutí k dispozici podrobnější předpověď pro určitý den.
Na mobilním zařízení s podporou GPS se Počasí otevře se zobrazením informací 
o vaší aktuální poloze.  Můžete kontrolovat počasí v určité lokaci pomocí 
vyhledávacího pole nebo výběrem ze seznamu již dříve přidaných míst.Také 
můžete přidat místo, které si právě prohlížíte do tohoto seznamu.
Místa přidána do kalendáře se také objeví v mapě a budou klasifikována jako 
místa s informacemi o počasí.

Vyhledávání místa Seznam lokací Přidat lokaci
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4.7. Poznámky

Funkce Poznámky umožňuje vytvářet deník rybolovu , který je zobrazen v 
kalendáři . Dny, které obsahují tyto položky, se zobrazí v oranžové barvě. 
Kliknutím na určitý den můžete buď prohlížet své stávající záznamy nebo přidat 
nové. Více položek ze stejného dne lze zobrazit rolováním.
Při vytváření nového záznamu můžete přidat název, komentáře a pořizovat 
snímky klepnutím na ikonu fotoaparátu. Položka s komentářem dále obsahuje 
povětrnostní podmínky během nichž byl záznam pořízen (pokud máte na 
mobilním zařízení GPS).
Můžete si zobrazit seznam všech vašich záznamů z položky Poznámek, kde 
můžete editovat záznam nebo jej sdílet na sociálních sítích kliknutím na tlačítka 
vedle něj . Položka může být odstraněna v průběhu její editace.

Seznam poznámek (tablet)  Přidat položku (tablet)

Přidat položku (smartphone)          Poznámky (smartphone)
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4.8. Mapa

Google a logo Google jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Jsou 
použity se svolením .Na mobilním zařízení s podporou GPS se Mapa otevře  
a ukáže vaši aktuální polohu. Můžete si prohlédnout zajímavá místa díky 
panoramatickým záběrům, zvětšování a zmenšování pomocí dotykové 
obrazovky. Pokud se ztratíte na mapě, vždy můžete vycentrovat mapu na vaši 
aktuální polohu . Také můžete přepínat mezi zobrazením mapy nebo  satelitu 
kliknutím na ikonu v levé části mapy .
Nové lokace můžete hledat pomocí vyhledávacího pole nebo vybrat ze seznamu 
dříve přidaných míst. Lokace jsou rozděleny do kategorií podle typu, který si 
můžete vybrat pokaždé, když přidáte novou lokaci. Tyto typy zobrazené na mapě 
můžete filtrovat  kliknutím na šipku na pravé straně mapy a odebrat ty, které 
chcete skrýt.

Vyhledávání lokací  Seznam lokací

Aktuální lokace        Přidat lokaci
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4.9. Sdílet

Funkce Sdílení umožňuje rychle zveřejňovat fotografie a komentáře na 
sociálních sítích.
Snímek, který chcete sdílet, pořídíte klepnutím na ikonu fotoaparátu. Dále 
postupujte obvyklým způsobem, jak je popsáno v sekci Fotoaparát. Potom 
můžete vložit komentář do zobrazeného pole a vybrat si mezi různými sociálními 
sítěmi, na které chcete příspěvek sdílet. Příspěvky sdílené prostřednictvím této 
funkce se nezobrazí ve funkci Poznámky.
Účty sociálních sítí mohou být spravovány v Nastavení ( viz § 4.10 na straně 
18 ) .

Pořídit snímek
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4.10. Nastavení

Nastavení umožňuje konfigurovat Deeper podle vašich potřeb.

OBECNÝ

• Volba jednotek umožňuje měnit jednotky hloubky a teploty. Můžete si 
vybrat z metriky (m, 0C), imperiální (ft, 0F) a fathom jednotky (FTM, 0F) .

• Volba frekvence umožňuje volit mezi dvěma provozními frekvencemi, což 
má za následek různé zorné úhly ultrazvuku.

• Hloubkové Alarmy umožňují zapnout či vypnout zvuková upozornění, 
která se spustí, když hloubka vody v aktuální pozici zařízení klesne pod 
nebo překročí nastavené hodnoty.

a. Alarm minimální hloubky nastaví spouštěcí hodnotu - dolní mez 
alarmu. Pokud hloubka vody měřená zařízením klesne pod tuto 
hodnotu, je přehráno zvukové upozornění.

b. Alarm maximální hloubky nastaví spouštěcí hodnotu - horní mez 
alarmu. Pokud hloubka vody měřená zařízením překročí tuto hodnotu, 
je přehráno zvukové upozornění.

• Alarm pro ryby  umožňuje zapnout či vypnout zvuková upozornění, která 
se spustí, když se ryby určité velikosti  nachází v pozici zařízení. Můžete 
zapnout či vypnout alarmy odděleně pro malé , středně velké nebo velké 
ryby.

• Hloubka ryb umožní zapnout nebo vypnout indikátory hloubky , které jsou 
zobrazeny nad ikonami ryb.

• Historická data nastaví dobu pro sbírání informací ze sonaru. Ty se zobrazí 
ve funkci historie. 

• Funkce jas mění jas displeje vašeho mobilu nebo tabletu.
• Tlačítko Simulace aktivuje nebo deaktivuje režim demo, který zobrazuje 

informace ze sonaru na hlavní obrazovce, když není Deeper připojen.

Zařízení Deeper
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• Spravování možností zařízení Deeper umožňuje spravovat připojení 
zařízení Deeper, se kterým je aplikace spárována. Pro informace o párování 
Viz § 3.3 na straně 5.

Nastavení sociálních sítí

Spravuje, které sociální sítě a jejich účty aplikace používá pro své sdílení 
funkcí. Zobrazuje účty, ke kterým je připojena a také umožňuje přihlášení 
a odhlášení z následujících sociálních sítí: 
• Facebook
• Twitter
• G+ účet

Manuál

• Volba Přečíst manuál otevře elektronickou verzi návodu.
• Volba O možnosti programu otevře informace o verzi aplikace.

Záloha

Umožňuje zálohovat data aplikace při  využití cloudových služeb. Záloha 
obsahuje poznámky spolu s fotografiemi, přidanými lokacemi a nastavením. 
• Importovat zálohovaná data.
• Exportovat zálohovaná data.
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4.11. Kompatibilita

Deeper je kompatibilní s následujícími mobilními zařízeními či tablety:

Vyrobeno pro iOS verze

iPad (4th generation), iPad (3rd 
generation), iPad 2, iPad

iOS 5.0 a novější verze

iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS iOS 5.0 a novější verze

iPhone 5 iOS 6.0 a novější verze

iPad mini iOS 6.0 a novější verze

iPhone 5s, iPhone 5c iOS 7.0 a novější verze

iPad air iOS 7.0 a novější verze

Deeper je kompatibilní s většinou zařízení se systémem Android, které splňují 
následující požadavky:

Zařízení Android OS verze Velikost obrazovky 

Smartphony 2.3 a novější verze mdpi-normal, hdpi-normal, xhdpi-normal

Tablety 3.0 a novější verze mdpi-xlarge

Pracujeme velmi tvrdě na podporu řady zařízení a verzí softwaru, avšak pokud 
máte zakázkový ROM pro váš Android nebo jailbroken iPhone může dojít k 
problémům, se kterými nebylo počítáno ve veřejné verzi.Seznam kompatibilních 
zařízení se stále aktualizuje, takže pokud vaše zařízení není v seznamu - 
nepropadejte panice! S největší pravděpodobností se na seznam dostane velmi 
brzy. Pokud máte nějaké problémy, dejte nám prosím vědět a my se pokusíme 
je vyřešit.



21

5. Přístroj

5.1. Kresby

1. Upevňovací body
2. Upevnění těsnění šroubu
3. Upevnění šroubu
4. Hlavní těsnění
5. Anténa 
6. Micro USB připojení
7. Indikátor stavu LED
8. Aktivní plocha sonaru
9. Kontakty senzoru vody

5.2. Údržba

Deeper byl navržen tak, aby minimalizoval jakoukoli nutnou uživatelskou 
údržbu. Přesto je však třeba dodržovat stanovené postupy péče o zařízení.:
• Pravidelně kontrolujte stav oranžového hlavního těsnění. Pokud je těsnění 

poškozené, ihned jej vyměňte za nové. 
• Otřete zbývající vodu ze zařízení po každém použití.
• Pravidelně čistěte přístroj od nečistot, prachu, zbytků soli nebo jakéhokoliv 

organického porostu, který se může tvořit dlouhodobým užíváním. Vyhněte 
se použití umělých rozpouštědel.
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• Při lovu v mrazu z přístroje odstraňte led, zejména z aktivní plochy sonaru, 
neboť to může mít za následek nepřesné informace ze sonaru.

• Vždy mějte baterii zařízení Deeper nabitou. I když Deeper nepoužíváte, 
nabijte jej každé 2 měsíce. 

Ujistěte se, že dodržujete bezpečnostní předpisy uvedené v samostatném návodu. 

5.3. Specifikace

Velikost jednotky Průměr 6.5 cm (2.55 in)
Hmotnost 100 g (0,22 lb)
Připojení Bezdrátové připojení Bluetooth
Bluetooth dosah až ~ 50 m (160 stop)
Rozsah hloubky 
 Max. . / Min

~ 40 metrů (130 stop) / 
 ~ 0,5 m (2 stopy)

Konstrukce Vodotěsnost, ABS 
Provozní teplota -20 0C až 40 0C 
Typ sonaru  Dvojitý paprsek
Frekvence 290 kHz (150) / 90 kHz ( 550) 
Baterie Lithium-polymer 

 3,7 V dobíjecí
Napájecí adaptér 110 V ~ 240 V 

 Micro USB kabel



23

6.Odstraňování problémů

Tato část vám poskytne typické scénáře řešení problémů. Při řešení problémů 
zkuste jako první vrchní řešení: 
Q: Aplikace se nemůže připojit k zařízení Deeper jak je zobrazeno ve 
stavovém řádku.
A: Zařízení Deeper může být jednoduše vypnuto. Automaticky se zapne, když je 
ponořeno do vody. Nahoďte přístroj do vody nebo jej ponořte do jakékoliv vodní 
nádrže a měl by se automaticky připojit k aplikaci.
A: Baterie vašeho zařízení Deeper může být málo nabitá. Připojte nabíječku 
(viz § 3.1 na straně 3) , která bude také automaticky napájet zařízení Deeper, 
které by se mělo automaticky připojit k aplikaci. Počkejte, dokud není zařízení 
dostatečně nabito a můžete se vrátit ke svému lovu..
A: Zařízení Deeper nemusí být spárováno s mobilním zařízením nebo tabletem. 
Tato situace může nastat, i když jste předtím provedli postup párování. Toto 
může nastat v případě, že byly provedeny určité změny softwaru vašeho 
mobilního zařízení. Spárujte zařízení Deeper (viz § 3.3 na straně 7) a aplikace 
by se měla automaticky připojit.
A: Zařízení Deeper může být příliš daleko od vašeho mobilního zařízení, nebo 
může narazit na překážky v cestě signálu Bluetooth . Zkuste snížit vzdálenost 
nebo odstranit překážky a připojení by mělo být automaticky navázáno.
A: Kontakty snímače vody mohou být špinavé a zabránit tak zařízení se zapnout. 
Otřete kontakty (viz § 5.1 na straně 21), ponořte zařízení do vody a mělo by se 
automaticky připojit k aplikaci.
Q: Zobrazení sonaru je přerušované.
A: Zařízení Deeper může na vodě skákat, zatímco ho navíjíte. To může být 
způsobeno příliš rychlým navíjením nebo nesprávně zvoleným bodem připojení 
( viz § 3.4 na straně 6 ).
A: Zařízení Deeper může být příliš daleko od  vašeho mobilního zařízení, také 
vodní vlny mohou periodicky blokovat signál Bluetooth či se mohou objevit 
překážky v cestě. Zkuste snížit vzdálenost a pokud je to možné, odstranit 
překážky.
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Q: Funkce Počasí se nepřipojí k internetu a / nebo ukazuje staré předpovědi.
A: Aplikace vyžaduje připojení k internetu, aby mohla plně fungovat . V 
nastavení vašeho mobilního  zařízení umožněte připojení k internetu, které může 
být poskytnuto buď mobilními službami nebo místní Wi - Fi. Můžete se také 
dostat mimo zónu pokrytí signálu, pokud jste změnili svou pozici. Navraťte se 
do zóny s pokrytým signálem a zkuste to znovu.
Q:Mapa je prázdná, jsou zobrazeny pouze mé současné a uložené lokace.
A:Viz předchozí řešení. 
Q:Funkce Sdílení nefunguje. 
A:Viz předchozí řešení. 
Q:V Nastavení se nemohu přihlásit do svého účtu na sociální síti. 
A:Viz předchozí řešení. 
Q:V Nastavení  nemohu exportovat nebo importovat svá zálohovaná data.
A:Viz předchozí řešení. 
Q:Během nabíjení svítí kontrolka trvale červeně. 
A:Je dosaženo maximální hranice nabíjecího cyklu baterie. Nedoporučuje se 
žádné další využití baterie. Pro další podrobnosti se prosím podívejte na Záruku 
na straně 26.
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7. Kontaktujte nás

Pokud byste nás chtěli kontaktovat, prosím použijte formulář Contact us na našich 
webových stránkách www.buydeeper.com nebo nás kontaktujte e-mailem na sales@
buydeeper.com. 
Pro jakékoliv dotazy týkající se nákupu zařízení Deeper se obraťte  na svého 
místního distributora. Seznam všech distributorů zařízení Deeper je také k 
dispozici na našich webových stránkách. Tento seznam je předmětem změny 
bez předchozího upozornění.
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Záruka

Vážený zákazníku,
Děkujeme vám za zakoupení produktu Friday Lab, UAB. Doufáme, že budete s 
produktem spokojeni. V  případě, že váš produkt potřebuje záruční servis, obraťte 
se na místního prodejce nebo na autorizovaný servis/člena sítě služeb (ASN) 
nebo přímo na Friday Lab, UAB na support@buydeeper.com. Abyste se vyhnuli 
zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme, abyste si přečetli dokumentaci před 
vyhledáním záručního servisu. 
Vaše záruka
Tato záruka se vztahuje na Friday Lab, UAB produkt, pokud je toto uvedeno 
v dokumentech, které byly přiloženy k výrobku a také za předpokladu, že byl 
zakoupen se zárukou. Friday Lab, UAB zaručuje, že produkt bude bez vad materiálu 
a zpracování při nákupu a po dobu ne kratší než jeden rok od uvedeného data. 
Společnost Friday Lab, UAB, která záruku poskytuje, je uvedena v této záruce nebo 
přiložených dokumentech v rámci země, kde vyhledat záruční servis.
Pokud se v průběhu záruční doby výrobku zjistí, že je vadný (k datu původního 
zakoupení) v důsledku vadného materiálu nebo výroby, Friday Lab, UAB nebo 
člen ASN v záruční oblasti bez poplatku za práci nebo její části, opraví nebo (podle 
uvážení Friday Lab, UAB) vymění výrobek nebo jeho vadné díly podléhající 
podmínkám a omezením uvedeným níže. Friday Lab, UAB, ASN členové nebo 
obchodníci mohou vyměnit vadné výrobky nebo díly za nové nebo modernizované 
produkty  či jejich části. Všechny produkty a součásti se stávají vlastnictvím Friday 
Lab, UAB.
Podmínky
1. Záruční služby budou poskytnuty pouze v případě dodání původní faktury 

nebo prodejního dokladu (s uvedením data zakoupení , názvem modelu a 
jména prodejce) a potvrzením, že vadný výrobek je v záruční době. Friday 
Lab, UAB, prodejci nebo autorizovaná síť služeb (ASN) mohou odmítnout 
bezplatný záruční servis, pokud tyto dokumenty nebudou předloženy nebo 
jsou-li neúplné nebo nečitelné. Tato záruka neplatí, pokud byl  název modelu 
či  sériové číslo výrobku změněno, vymazáno, odstraněno nebo je nečitelné.

2. Tato záruka se nevztahuje na dopravní náklady a rizika spojená s přepravou 
výrobku do a z Friday Lab, UAB, prodejce nebo člena ASN. 

3. Tato záruka se nevztahuje na: 
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a. pravidelnou údržbu a opravy nebo výměny částí v důsledku opotřebení. 
b. spotřební materiál (součásti, u kterých se očekává, že budou vyžadovat 

pravidelnou výměnu v průběhu doby životnosti výrobku, jako je např. 
baterie). 

c. poškození nebo vady způsobené používáním, provozem nebo ošetřením 
výrobku v rozporu s obvyklým osobním použitím, které je popsáno v 
tomto návodu k obsluze. 

d. poškození nebo změny výrobku v důsledku nesprávného použití, které 
zahrnují:
i. zanedbání
ii. nehody, nadměrné teplo, oheň, chemikálie, prach, jiné látky, 

vibrace, přepětí, nadměrné nebo nesprávné napájecí nebo vstupní 
napětí, záření, elektrostatické výboje včetně osvětlení, jiné vnější 
síly a dopady .

iii. léčbu vedoucí k fyzickému, kosmetickému nebo povrchovému 
poškození nebo změně výrobku.

iv. neschopnost používat výrobek k obvyklému účelu v souladu s 
uživatelskou příručkou k použití pro zařízení Deeper. 

v. nedodržení pokynů v uživatelské příručce.
vi. nedodržení  pokynů k použití a bezpečnostních předpisů
vii. používání výrobku v rozporu s technickými nebo bezpečnostními 

zákony a normami v zemi, kde se používá
viii. používání výrobku s příslušenstvím, periferním zařízením a 

ostatních výrobků jiného typu, stavu či standardu než je předepsané 
Friday Lab, UAB  

ix. opravu nebo pokus o opravu osobou, která není z Friday Lab, UAB 
nebo není členem ASN

x. úpravy bez předchozího písemného souhlasu Friday Lab, UAB 
včetně:
• vylepšení produktu mimo specifikace nebo funkce popsané v 

instruktážní příručce nebo
• modifikace produktu, v souladu s národními nebo místními 

technickými nebo bezpečnostními normami v zemích, které 
jsou jiné než ty, pro které byl výrobek speciálně navržen a 
vyroben .

• baterie přístroje, pokud počet nabíjecích cyklů překročil 300, 
jak bylo sledováno firmwarem. Vezměte prosím na vědomí , 
že v tomto případě  může být baterie ještě vyměna na vlastní 
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náklady službou Out - Of - Warranty, která je poskytována 
Friday Lab, UAB 

4. Tato záruka se vztahuje pouze na hardwarové komponenty produktu. 
Nevztahuje se na software (ať už od Friday Lab, UAB nebo jiné společnosti), 
pro který je vyhrazena licenční smlouva s koncovým uživatelem nebo 
samostatné záruční prohlášení.

5. Friday Lab, UAB nezaručuje, že provoz zařízení Deeper bude bez chyb nebo 
přerušení. Malé závady se mohou objevit z důvodů popsaných v kapitole o 
odstraňování problémů v této příručce nebo v důsledku jiných nepředvídaných 
okolností mimo naši kontrolu, jako jsou změny v softwaru nebo konfigurace 
mobilního telefonu nebo tabletu používaného se zařízením.

6. Rádi bychom Vás informovali, že diagnostický poplatek výrobku musí být 
placen vámi, pokud: 
a. diagnóza vašeho produktu provedená u Friday Lab, UAB nebo u 

autorizovaného prodejce nebo autorizovaného servisního střediska 
dokazuje, že nebudete mít nárok na opravu v rámci této záruky (z 
jakéhokoli důvodu),

b. nebo váš výrobek funguje správně a nebyla diagnostikována žádná chyba 
hardwaru. 

Jak získat záruční podporu?
Před odesláním reklamace nás doporučujeme kontaktovat na support@buydeeper.
com pro technickou pomoc. Platné záruční nároky jsou obvykle zpracovávány v 
místě zakoupení během prvních třiceti (30) dní po zakoupení, ale tato doba se může 
lišit v závislosti na tom, kde jste produkt zakoupili - spojte se s Friday Lab, UAB 
nebo obchodníkem, u kterého jste váš produkt zakoupili. S otázkami záručních 
nároků, které nemohou být zpracovány v místě nákupu a jakékoli další otázky 
týkající se produktů by měly být adresovány přímo Friday Lab, UAB. Adresy na 
zákaznický servis  a kontaktní informace Friday  Lab, UAB lze nalézt v průvodní 
dokumentaci produktu nebo na webu na www.buydeeper.com.
Výjimky a omezení
Kromě již výše uvedeného, Friday Lab, UAB neposkytuje žádné záruky (výslovné, 
implikované, zákonné, nebo jiné) týkající se produktu nebo doprovodného či 
ustavující kvality softwaru, výkonu, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti pro konkrétní 
účel, nebo jinak. Pokud je toto vyloučení není dovoleno nebo úplně povolené 
platnými právními předpisy. Friday Lab, UAB nevylučuje ani neomezuje to záruky 
pouze v maximálním možném rozsahu povoleném rozhodným právem. Jakákoliv 
záruka, že nelze zcela vyloučit, bude omezena (pokud je to povolené příslušnými 
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právními předpisy) na dobu trvání této záruky. Friday Lab, UAB pouze povinnost v 
rámci této záruky je opravit nebo vyměnit výrobků podléhajících těchto záručních 
podmínek.
Friday Lab, UAB není odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo škodu týkající se 
výrobků, služeb, této záruky nebo také věcí týkajících se ekonomické nebo nehmotné 
ztráty (cena zaplacená za produkt, ztráta zisku, příjmů, dat, využití výrobku nebo 
jakéhokoliv souvisejícího produktu, nepřímé, náhodné nebo následné ztráty nebo 
škody). Toto platí, pokud se tato ztráta nebo poškození vztahuje na:
• poruchy nebo nefunkčnost výrobku nebo přidružených výrobků skrze vady 

nebo nedostupnost Friday Lab, UAB nebo člena ASN, která způsobila 
výpadky, ztrátu času uživatele nebo přerušení podnikání

• nepřesnosti výstupu z výrobku nebo přidružených výrobků
• jiné příčiny .

To se vztahuje na ztráty a škody v jakýchkoliv právních předpisech, včetně nedbalosti 
a jiných deliktů, porušení smlouvy, výslovné nebo předpokládané záruky a striktní 
odpovědnosti (a to i v případě, že Friday  Lab, UAB nebo člen ASN byl upozorněn 
na možnost vzniku takových škod).
Tam, kde platné právo zakazuje nebo omezuje tato vyloučení odpovědnosti, Friday 
Lab, UAB vylučuje nebo omezuje svou odpovědnost pouze v maximálním možném 
rozsahu povoleném aplikovatelným právem.  Odpovědnost Friday Lab, UAB 
podle této záruky v žádném případě nepřekročí cenu zaplacenou za produkt, ale 
pokud aplikovatelné právo připouští pouze vyšší omezení odpovědnosti, platí vyšší 
omezení .
Vaše zákonná práva vyhrazena 
Spotřebitelé mají právní (zákonná) práva vyplývající z platných vnitrostátních 
právních předpisů týkajících se prodeje spotřebního zboží. Tato záruka nemá vliv na 
zákonná práva a ani na práva, která nemohou být vyloučena nebo omezena, dále ani 
na práva vůči osobě, od níž jste výrobek zakoupili. Můžete uplatnit kterákoliv práva, 
které máte podle vašeho uvážení. 

Žádné jiné záruky 
Žádný obchodník, zástupce nebo zaměstnanec společnosti Friday Lab,  UAB, není 
oprávněn provádět jakékoliv změny, rozšíření nebo doplnění této záruky. 
Doprava
Obsažené lithium-iontové baterie jsou předmětem Legislativy nebezpečného 
zboží.Uživatel může přepravovat zboží po silnici bez dalších požadavků. Pokud je 
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zboží přepravováno třetí osobou (např.: letecké dopravy pro spediční firmy), musí 
být dodrženy speciální požadavky na balení a označování. Pro přípravu  přepravy 
položky je nutná konzultace odborníka na nebezpečný materiál.

Právní informace
© 2013 Friday Lab, UAB. Patenty. Všechna práva vyhrazena. “Deeper “ a “ Friday 
Lab “ jsou ochranné známky Friday Lab, UAB. Tyto obchodní značky nelze 
používat bez svolení Friday Lab, UAB. Reprodukce celku nebo jeho části je bez 
předchozího souhlasu 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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