RYCHLÝ PRŮVODCE
ZAČÍNÁME

1. Nabíjet zařízení

3. Připojit k zařízení (iOS only)

5. Nahoďte Deeper do vody.

Nabíjení zařízení Deeper - inteligentního hledače
ryb. Zelené světlo indikuje, že zařízení je plně nabité.

(Pouze) uživatelé iOS se připojují k zařízení poté, co
bylo spárováno se smartphonem či tabletem.

Spusťte aplikaci na smartphonu nebo tabletu
použitím zařízení.

Více informací (Manuál uživatele. 2.1. Otevření a nabíjení)

Více informací (Manuál uživatele 2.3. Párování a připojování)

Více informací (Manuál uživatele. 2.4. Hledání ryb).

2. Spárovat zařízení

4. Stáhnout aplikaci

Zapněte Bluetooth na svém smartphonu a
spárujte jej se zařízením Deeper.

Deeper - Smart Fishfinder does not work in small
and narrow artificial water tanks like buckets or fish
aquariums. Please do not use it in such places.

Stáhnout aplikaci z App Store nebo Google Play
Více informací (Manuál uživatele. 2.2. Instalace aplikace).

Více informací (Manuál uživatele. 2.3. Párování a Připojování)

Potřebujete pomoc?
Návody vysvětlující všechny funkce zařízení
Deeper - inteligentního hledače ryb, jsou k
dispozici v naší mobilní aplikaci nebo tištěné
uživatelské příručce dodané v balení produktu.
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www.buydeeper.com
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1. Povětrnostní podmínky

Dosah Bluetooth může záviset na povětrnostních
podmínkách. Při bouřce mohou vodní vlny
dočasně blokovat Bluetooth signál.

3. Různé překážky

Držení vašeho smartphonu

Prosím ujistěte se, že signál není blokován velkými
překážkami z oceli, železobetonu nebo podobných
materiálů.

Vzhledem k různým směrům Bluetooth paprsků na
různých modelech smartphonů se dosah Bluetooth
signálu může mírně lišit. Pokuste se najít tu nejlepší
volbu pro držení vašeho smartphonu nebo tabletu,
abyste zajistili co nejlepší dostupnou sílu Bluetooth
signálu .

DOSAH BLUETOOTH

POMOCNÉ INFORMACE

2. Nepotápějte zařízení

Signál Bluetooth neproniká vodou. Při použití
jakýchkoliv montážních systémů se ujistěte, že
zařízení není ponořeno.

4. Pozice Bluetooth přijímače
Různé smartphony mají přijímače Bluetooth na
odlišných místech. Prosím vždy toto zkontrolujte,
neboť to může mít vliv na směr signálu.
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