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1. ÚVOD

Přátelé, díky, že jste si vybrali náš produkt.
Představujeme vám špičkové zařízení AGU G2 – inteligentní hodin-
ky pro děti s GPS trackerem. Vestavěný GPS modul definuje polohu 
dítěte s přesností do 1 m. Modul GSM umožňuje používat zařízení 
jako mobilní telefon. 
GPS Hodinky pro děti AGU G2 vám zajistí větší jistotu, že vaše 
děti jsou v bezpečí.

 Předtím, než začnete provádět nastavení a provoz zařízení, 
si pečlivě prostudujte prostudujte tento návod k obsluze.

2. SEZNAM SYMBOLŮ

Symbolů     význam 

Přístroj splňuje požadavky:
• Směrnice o rádiovém zařízení 2014/53/EU.
• Směrnice 2011/65/EU o omezování používání 

některých nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních.
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WEEE (Směrnice o odpadních elektrických a elek-
tronických zařízeních). Symbol na výrobku nebo 
na jeho obalu znamená, že tento výrobek není 
klasifikován jako domovní odpad. Aby se zabránilo 
možnému poškození životního prostředí a lidského 
zdraví, odstraňte tyto odpady od ostatních a likvi-
dujte je v souladu s přijatými normami.

Zařízení splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU 
o omezení používání některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních.

Zařízení splňuje hlavní požadavky technického před-
pisu celní unie 020/2011 o elektromagnetické kom-
patibilitě technických výrobků.

Varování/Pozor.

Před použitím si prostudujte uživatelskou příručku.

Výrobce.
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3. INFORMACE PŘED POUŽITÍM

Inteligentní telefon pro děti s plným GPS modulem, microSIM 
kartou a obousměrnou komunikací umožňuje sledování polohy 
dítěte v reálném čase. 

Vestavěný GPS tracker přijímá signál satelitu a odešle data o umís-
tění dítěte přes internet do tabletu nebo smartphonu* rodičů nebo 
osob uvedených v nastavení telefonního seznamu. Instalací 
microSIM karty do hodinek zůstanete vždy ve spojení s vaším 
dítětem.

Nezpochybnitelnou výhodou hodinek AGU G2 je možnost sle-
dovat umístění dítěte a kdykoli se s ním spojit. Ať už jste v práci, 
v podnikání, doma nebo za jakýchkoli jiných okolností, které vám 
neumožňují vidět a vědět, kde je vaše dítě a co kolem něj děje, 
můžete vždy otevřít aplikaci v zařízení a zjistit, kde je vaše dítě, 
nebo mu zavolat.*

GPS hodinky pro děti AGU G2 nabízí následující možnosti:
• Zůstaňte vždy připojeni, protože dítě nemůže zařízení vy-

pnout. Hodinky můžou být vypnuty pouze pomocí aplikace 
nainstalované v zařízení rodičů (tablet nebo smartphone).

* Funkce sledování je k dispozici pouze v případě, že je v hodinkách 
nainstalována microSIM karta.
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Zkontrolujte úroveň baterie. 

• Definujte přesné umístění dítěte s reálnými souřadnicemi 
GPS* zobrazenými přímo na obrazovce vašeho přístroje 
pomocí nápovědy mobilní aplikace.

• Zachovejte historii pohybu dítěte. Kdykoliv můžete vidět 
historii, kde se dítě pohybuje během dne. Historie se ucho-
vává posledních 7 dní a je k dispozici v aplikaci.

• Nastavte hranice povolené oblasti a sledujte přítomnost 
dítěte v této oblasti. Hodinky mohou posílat zprávy opuštění 
této povolené oblasti (například hřiště).

• Okamžitě kontaktuje rodiče pomocí tlačítka SOS.
• Získejte okamžitý textový signál, který signalizuje, že 

hodinky jsou odebrány z rukou dítěte.
• Ochraňte vaše dítě od nechtěných hovorů, protože hodinky 

mohou přijímat pouze hovory povolených čísel. Můžete 
vytvořit seznam autorizovaných kontaktů pro příchozí 
a odchozí hovory. Jiné další hovory budou blokovány a auto-
maticky odmítnuty.

• Monitorujte zdraví dítěte pomocí krokoměru a funkce počítání 
kalorií.

* Funkce sledování je k dispozici pouze v případě, že je v hodinkách  
nainstalována microSIM karta.
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4. OBSAH BALENÍ

GPS hodinky pro děti AGU G2 – 1 ks.

Vyměnitelné popruhy – 1 ks.

Návod k obsluze – 1 ks.

USB kabel – 1 ks.
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5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ Hodinky s GPS

Podporuje IOS 7.0 nebo starší  
Android 4.5 nebo starší

Snímač sundání hodinek +

Vestavěný reproduktor, 
mikrofon, akcelerometr, 
GPS, GSM anténa

+

Podpora microSIM +
Displej 1.0 palec OLED
Rozměry  
LxWxH (mm) 45х36х16

Zdroj 400 mAh Li-Pol baterie

Váha (g) 41

Připojení

Životnost baterie

GPS připojení 22 kanálů GSM 
(850/900/1800/1900 MHz);  
GPRS (Class 12); AGPS LBS

až 24 hodin
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6. POPIS VÝROBKU

(1) microUSB konektor pro nabíjení
(2) on I off / SOS tlačítko – toto tlačítko zapíná hodinky, jsou-li 

vypnuté
Jsou-li hodinky zapnuty, pro odeslání poplachového signálu 
(SOS) stiskněte a držte příslušné tlačítko po dobu 4 sekund.

(3) senzor sundání hodinek ukazuje, zda jsou hodinky na 
ruce dítěte

(4) otvor na microSIM kartu
(5) úroveň signálu
(6) režim zvuku zapnut / pouze vibrace
(7) přenos dat
(8) budík
(9) dostupnost signálu GPS
(1O) ukazatel, zda jsou hodinky na ruce
(11) nabití baterie
(12) čas
(13) datum
(14) otvor na SIM je prázdný 
(15) počet lajků
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(16) chcete-li vstoupit do nabídky, přejeďte prstem po obrazov-

ce zprava doleva
(17) tlačítko «zpět» / «zvedni hovor»
(18) kabel USB
(19) seznam kontaktů
(20) chat
(21) počet kroků, které dítě během dne ušlo

GPS hodinky pro děti AGU G2 v být vypnuty pouze ve speciál-
ní aplikaci nainstalované v telefonu rodičů.

Je-li SIM karta nainstalována, hodinky nemohou být vypnuty 
tlačítkem pro vypnutí, ale pouze prostřednictvím telefonu 
rodičů.

Hodinky varují před nízkou kapacitou baterie.

JAK SUNDAT A VYMĚNIT PÁSEK OD HODINEK?
Vyměňte jej stejným způsobem za nový pásek. 
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7. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze. Záruka 
se nevztahuje na zařízení, u kterých došlo k pochybení při 
předběžných opatřeních.

Pozorně si řepčtěte ánvod k obszleu a hlaív nfunkce aá vádte ho-
dinky na rukuě tí ds vysvětlením, jak je žpíovuat.

Zacházejte s hodinkami pečlivě; nevystavujte hodinky prudkým 
změnám teploty.

Nevystavujte hodinky šoku.

Hodinky nerozkládejte.

Naučte dítě, jak zapnout/vypnout hodinky a jak je nabít.

Nepoužívejte GPS hodinky pro děti AGU G2 ve vodě.

Nenechávejte zařízení vystavené ohni a vysokým teplotám.

Pro nabíjení použijte pouze originální dodaný kabel USB (18).

VÝSTRAHA

• Nepokoušejte se opravit hodinky sami, tím ztratíte záruku. 
Kontaktujte specializované servisní středisko pro opravy 
a servis*.
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• Jakékoli změny provedené v těchto hodinkách bez souhla-

su výrobce budou mít za následek porušení záruky.
* Viz adresy středisek v seznamu vložených na webových stránkách 
www.agu-baby.com.

8. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Zapněte hodinky a zkontrolujte úroveň nabití baterie. Pokud je 
úroveň nabití nízká, nabijte hodinky (22) pomocí kabelu USB (18).

Vložte do hodinek microSIM kartu (24) od poskytovatele mobil-
ních služeb.

Měli byste mít aktivován balíček služeb poskytovatelů mobilních 
služeb s měsíčním předplatným internetového přenosu.

Ujistěte se, že je microSIM karta aktivována, karta, připojena 
k internetu a na účtu jsou peníze.

Instalace microSIM karty
Před instalací microSIM karty do hodinek vypněte funkci: 
zámek zámku PIN kódu.
Blokování zámku PIN kódu můžete vypnout vyhledáním 
pomoci poskytovatele při zakoupení SIM karty.
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Jsou-li vaše hodinky zapnuty, vypněte je stisknutím a podržením 
tlačítka zapnuto/vypnuto (2), dokud neuslyšíte signál a nezob-
razí se zpráva «BYE» na obrazovce nebo hodinkách*.

1. Otevřete silikonovou zástrčku na levé straně hodinek (23).
2. Vložte microSIM kartu (24), dokud správně nezapadne.
3. Utěsněte silikonovou zástrčku (23).
4. Zkontrolujte hodinky a zkontrolujte stav nabití baterie. 

Pokud je úroveň nabití nízká, nabíjejte hodinky pomocí 
kabelu USB (18). 

* Po zaregistrování účtu budete moci hodinky vypnout pouze pomocí apli-
kace v telefonu.
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9. PRINCIPY A POSTUPY PROVOZU

1. Nainstalujte aplikaci (25).
Možnost 1: Jděte do PlayMarket nebo AppStore a napište 
«AGU» do vyhledávacího boxu; pak stáhněte aplikaci.

Možnost 2: Pro přímé stahování 
načtěte tento QR kód.

2. Stáhněte aplikaci a spusťte ji (26).
3. Zaregistrujte se nebo přihlaste se k sociální síti (27).
4. Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit (28).
5. Zadejte potřebné údaje o dítěti (29).
6. Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko «Připojit» (30).
7. Poté postupujte podle pokynů v aplikaci (31).
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Porucha Možné příčiny Řešení

Hodinky  
se nezapínají

Kapacita baterie  
je nízká Nabijte hodinky

Hodinky  
se nepřipojují  
k mobilní síti

Není nainstalována 
SIM karta

Nainstalujte SIM 
kartu

MicroSIM karta  
není dobře  
nainstalována

Nainstalujte 
SIM kartu podle 
instrukcí

Na účtě nemáte 
peníze

Vložte peníze  
na účet

Hodinky jsou  
mimo oblast  
pokrytí signálu

Ujistěte se,  
že hodinky se 
nacházejí v oblasti 
pokrytí signálu

10. MOŽNÉ ZÁVADY A ZPŮSOBY JEJICH ELIMINACE

Vznikne-li při provozu zařízení jakýkoli problém, nejprve se podí-
vejte do seznamu možných poruch.

Tabulka poruch
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11. SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVA A PROVOZ

Přístroj by měl být přepravován při teplotách od -1 °C do +40 °C 
a maximální vlhkosti nepřesahující 75 %.
Přístroj by měl být skladován v suchém, dobře větraném pro-
storu o teplotě od + 1 °C do + 30 °C a maximální relativní vlhkosti 
nepřesahující 65 %.
Přístroj by měl pracovat při okolní teplotě od +5 °C do +30 °C.
Po přepravě přístroje při teplotách pod nulou, by měly být GPS 
hodinky pro děti AGU G2 drženy při normální teplotě nejméně 
6 hodin a teprve poté zapnuty.

12. LIKVIDACE

Symbol na zařízení a jeho balení naznačuje, že tato jednotka 
není zahrnuta do kategorie domácího odpadu. 

Z důvodu ochrany životního prostředí by se tyto hodinky neměly 
likvidovat společně s domácími odpady. Likvidace by měla být 
prováděna v souladu s místními předpisy a zákony.
Hodinky je třeba likvidovat v souladu se směrnicí EU 2012/19 
WEEE (odpadní elektrické a elektronické zařízení). Máte-li jaké-
koliv dotazy, obraťte se prosím na místní úřad pro nakládání 
s odpady.
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13. CERTIFIKACE

GPS hodinky pro děti AGU G2 splňují následující požadavky:
• hlavní požadavky směrnice o rádiovém zařízení 2014/53/EU; 

směrnice 2011/65/EU o omezení používání určitých nebez-
pečných látek v elektrických a elektronických zařízeních;

• hlavní požadavky technického předpisu celní unie 020/2011 
o elektromagnetické kompatibilitě technických výrobků.

14. ZÁRUKA VÝROBCE

Záruční životnost tohoto zařízení je 24 měsíců od data pro-
deje s přísným dodržováním provozních podmínek v souladu 
s tímto návodem.

Záruka může být neplatná v následujících případech:

• pokud má zařízení známky vnějšího poškození nebo pokusu 
o opravu;

• pokud byly odhaleny neúmyslné změny struktury zařízení; 

• pokud nebylo zařízení provozováno v souladu s jeho zamýš-
leným účelem v podmínkách, pro které nebyl určen.
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Záruka se nevztahuje na následující poruchy: 
• mechanické poškození;
• poškození způsobená kontaktem s chemickými látkami 

nebo kapalinami na povrchu nebo uvnitř produktu; 

• škody způsobené přírodními riziky, požáry nebo sociálními 
faktory.

VÝSTRAHA
• Výrobce si vyhrazuje právo změnit konstrukci zařízení. 
• Nepokoušejte se opravit hodinky sami, to znemožní záruku. 
• Jakékoli změny provedené v těchto hodinkách bez souhlasu 

výrobce budou mít za následek porušení záruky. 
• Obraťte se na specializované servisní středisko pro opravy 

a servis.
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1. ÚVOD
Priatelia, vďaka, že ste si vybrali náš produkt.
Predstavujeme vám špičkové zariadenie AGU G2 – inteligentné 
hodinky pre deti s GPS trackerom. Vstavaný GPS modul definuje 
polohu dieťaťa s presnosťou do 1 m. Modul GSM umožňuje 
používať zariadenie ako mobilný telefón.
GPS Hodinky pre deti AGU G2 vám zaistia väčšiu istotu, že vaše 
deti sú v bezpečí.

Predtým, ako začnete vykonávať nastavenie a prevádzku 
zariadenia, si dôkladne preštudujte tento návod na obsluhu.

2. ZOZNAM SYMBOLOV 
Symbol Význam

 Prístroj spĺňa požiadavky:
• Smernica o rádiovom zariadení 2014/53/EÚ.
• Smernica 2011/65/EÚ o obmedzovaní používania 

niektorých nebezpečných látok v elektrických 
a elektronických zariadeniach.
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WEEE (Smernica o odpadových elektrických a elek-
tronických zariadeniach). Symbol na výrobku alebo 
na jeho obale znamená, že tento výrobok nie je 
klasifikovaný ako domový odpad. Aby sa zabránilo 
možnému poškodeniu životného prostredia a ľudského 
zdravia, odstráňte tieto odpady od ostatných a likvi-
dujte ich v súlade s prijatými normami. 

Zariadenie spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EÚ 
o obmedzení používania niektorých nebezpečných 
látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zariadenie spĺňa hlavné požiadavky technického 
predpisu colnej únie 020/2011 o elektromagnetickej 
kompatibilite technických výrobkov. 

Varovanie / Pozor.

Pred použitím si preštudujte užívateľskú príručku.

Výrobca.
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3. INFORMÁCIE PRED POUŽITÍM
Inteligentný telefón pre deti s plným GPS modulom, microSIM 
kartou a obojsmernou komunikáciou umožňuje sledovanie 
polohy dieťaťa v reálnom čase.
Vstavaný GPS tracker prijíma signál satelitu a odošle údaje o 
umiestnení dieťaťa cez internet do tabletu alebo smartphonu* 
rodičov alebo osôb uvedených v nastavení telefónneho zoznamu. 
Inštaláciou microSIM karty do hodiniek zostanete vždy v spojení 
s vaším dieťaťom.
Nespochybniteľnou výhodou hodiniek AGU G2 je možnosť 
sledovať umiestnenie dieťaťa a kedykoľvek sa s ním spojiť. Či už 
ste v práci, v podnikaní, doma alebo za akýchkoľvek iných 
okolností, ktoré vám neumožňujú vidieť a vedieť, kde je vaše 
dieťa a čo sa okolo neho deje, môžete vždy otvoriť aplikáciu 
v zariadení a zistiť, kde je vaše dieťa, alebo mu zavolať.*

GPS hodinky pre deti AGU G2 ponúkajú nasledujúce možnosti:
• Zostaňte vždy pripojení, pretože dieťa nemôže zariadenie 

vypnúť. Hodinky môžu byť vypnuté len pomocou aplikácie 
nainštalovanej v zariadení rodičov (tablet alebo smartphone).

* Funkcia sledovania je k dispozícii len v prípade, že je v hodinkách  
 nainštalovaná microSIM karta.
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Skontrolujte úroveň batérie. 

• Definujte presné umiestnenie dieťaťa s reálnymi súradnicami 
GPS* zobrazenými priamo na obrazovke vášho prístroja 
pomocou nápovede mobilnej aplikácie.

• Zachovajte históriu pohybu dieťaťa. Kedykoľvek môžete 
vidieť históriu, kde sa dieťa pohybuje počas dňa. História 
sa uchováva posledných 7 dní a je k dispozícií v aplikácii.

• Nastavte hranice povolenej oblasti a sledujte prítomnosť 
dieťaťa v tejto oblasti. Hodinky môžu posielať správy opus-
tenia tejto povolenej oblasti (napríklad ihriska).

• Okamžite kontaktuje rodiča pomocou tlačidla SOS.
• Získajte okamžitý textový signál, ktorý signalizuje, že hodinky 

sú odobrané z rúk dieťaťa.
• Ochráňte vaše dieťa od nechcených hovorov, pretože hodinky 

môžu prijímať len hovory povolených čísel. Môžete vytvoriť 
zoznam autorizovaných kontaktov pre prichádzajúce 
a odchádzajúce hovory. Iné ďalšie hovory budú blokované 
a automaticky odmietnuté.

• Monitorujte zdravie dieťaťa pomocou krokomeru a funkcie 
počítania kalórií.

* Funkcia sledovania je k dispozícii len v prípade, že je v hodinkách  
 nainštalovaná microSIM karta.
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4. OBSAH BALENIA 

GPS hodinky pre deti AGU G2 – 1 ks.
Vymeniteľný remienok – 1 ks.
Návod na obsluhu – 1 ks.
USB kábel – 1 ks.
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5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ Hodinky s GPS

Podporuje IOS 7.0 alebo starší 
Android 4.5 alebo starší

Snímač zloženia hodiniek +

Vstavaný reproduktor, 
mikrofón, akcelerometer, 
GPS, GSM anténa

+

Podpora microSIM +

Displej 1.0 palca OLED

Rozmery LxWxH, mm 45x36x16

Váha, g 25

Zdroj 400 mAh Li-Pol batéria

Pripojenie
GPS pripojenie 22 kanálov GSM  
(850/900/1800/1900 MHz);  
GPRS (Class 12); AGPS LBS

Životnosť batérie až 24 hodín
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6. POPIS VÝROBKU

(1) microUSB konektor pre nabíjanie
(2) on I off / SOS tlačidlo – toto tlačidlo zapína hodinky, ak sú 

vypnuté.
 Ak sú hodinky zapnuté, pre odoslanie poplachového signálu 

(SOS) stlačte a držte príslušné tlačidlo po dobu 4 sekúnd
(3) senzor zloženia hodiniek ukazuje, či sú hodinky na ruke 

dieťaťa
(4) otvor na microSIM kartu
(5) úroveň signálu
(6) režim zvuku zapnutý / len vibrácie
(7) prenos údajov
(8) budík
(9) dostupnosť signálu GPS
(1O) ukazovateľ, či sú hodinky na ruke
(11) nabitie batérie
(12) čas
(13) dátum
(14) otvor na SIM je prázdny
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(15) počet lajkov
(16) ak chcete vstúpiť do ponuky, prejdite prstom po obrazovke 

sprava doľava
(17) tlačidlo «späť» / «zdvihni hovor»
(18) kábel USB
(19) zoznam kontaktov
(20) chat
(21) počet krokov, ktoré dieťa počas dňa prešlo

GPS hodinky pre deti AGU G2 môžu byť vypnuté len v špeci-
álnej aplikácii nainštalovanej v telefóne rodičov.

Ak je SIM karta nainštalovaná, hodinky nemôžu byť 
vypnuté tlačidlom pre vypnutie, ale len prostredníctvom 
telefónu rodičov.

Hodinky varujú pred nízkou kapacitou batérie.

AKO ZLOŽIŤ A VYMENIŤ REMIENOK OD HODINIEK?
Vymeňte ho rovnakým spôsobom za nový remienok.
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7. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. 
Záruka sa nevzťahuje na zariadenia, u ktorých došlo 
k pochybeniu pri predbežných opatreniach.

Pozorne si prečítajte návod na použitie a hlavné funkcie a skúste si 
hodinky na ruke s vysvetlením, ako ich používať.
Zaobchádzajte s hodinkami šetrne; nevystavujte hodinky prudkým 
zmenám teploty.
Nevystavujte hodinky šoku.
Hodinky nerozkladajte.
Naučte dieťa, ako zapnúť/vypnúť hodinky a ako ich nabiť.
Nepoužívajte GPS hodinky pre deti AGU G2 vo vode.
Nenechávajte zariadenie vystavené ohňu a vysokým teplotám.
Pre nabíjanie použite len originálny dodaný kábel USB (18).

VÝSTRAHA
• Nepokúšajte sa opraviť hodinky sami, tým stratíte záruku. 

Kontaktujte špecializované servisné stredisko pre opravy 
a servis*.
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• Akékoľvek zmeny vykonané v týchto hodinkách bez 

súhlasu výrobcu budú mať za následok porušenie záruky.
  * Viď adresy stredísk v zozname vložené na webové stránky  
  www.agu-baby.com. 

8. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
Zapnite hodinky a skontrolujte úroveň nabitia batérie. Pokiaľ je 
úroveň nabitia nízka, nabite hodinky (22) pomocou kábla USB (18).
Vložte do hodiniek microSIM kartu (24) od poskytovateľa mobil-
ných služieb.
Mali by ste mať aktivovaný balíček služieb poskytovateľov mobil-
ných služieb s mesačným predplatným internetového prenosu.
Uistite sa, že je microSIM karta aktivovaná, karta, pripojená 
k internetu a na účte sú peniaze.

Inštalácia microSIM karty

Pred inštaláciou microSIM karty do hodiniek vypnite funkciu:
• zámok PIN kódu.
• Blokovanie zámku PIN kódu môžete vypnúť vyhľadaním 

pomoci poskytovateľa pri zakúpení SIM karty.
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Ak sú vaše hodinky zapnuté, vypnite ich stlačením a podržaním 
tlačidla zapnuté/vypnuté (2), dokiaľ nezapočujete signál 
a nezobrazí sa správa «BYE» na obrazovke alebo hodinkách*.
1 Otvorte silikónovú zástrčku na ľavej strane hodiniek (23).
2. Vložte microSIM kartu (24), dokiaľ správne nezapadne.
3. Utesnite silikónovú zástrčku (23).
4. Skontrolujte hodinky a skontrolujte stav nabitia batérie. 

Pokiaľ je úroveň nabitia nízka, nabíjajte hodinky pomocou 
kábla USB (18).

* Po zaregistrovaní účtu budete môcť hodinky vypnúť len pomocou aplikácie 
v telefóne.
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9. PRINCÍPY A POSTUPY PREVÁDZKY
1.  Nainštalujte aplikáciu (25)

Možnosť 1: Choďte do PlayMarket alebo AppStore 
a napíšte «AGU» do vyhľadávacieho boxu; potom stiahnite 
aplikáciu.

Možnosť 2: Pre priame sťahovanie 
načítajte tento QR kód.

2. Stiahnite aplikáciu a spusťte ju (26).

3. Zaregistrujte sa alebo prihláste sa k sociálnej sieti (27).

4. Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť (28).

5. Zadajte potrebné údaje o dieťati (29).

6. Zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo «Pripojiť» (30).

7. Potom postupujte podľa pokynov v aplikácii (31).
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10. MOŽNÉ CHYBY A SPÔSOBY ICH ELIMINÁCIE

Ak vznikne pri prevádzke zariadenia akýkoľvek problém, najskôr 
sa pozrite do zoznamu možných porúch.

Tabuľka porúch

Porucha Možné príčiny Riešenie

Hodinky  
sa nezapínajú

Kapacita batérie  
je nízka Nabite hodinky

Hodinky  
sa nepripájajú  
k mobilnej sieti

Nie je nainštalovaná 
SIM karta

Nainštalujte  
SIM kartu

MicroSIM karta  
nie je dobre  
nainštalovaná 

Nainštalujte 
SIM kartu podľa 
inštrukcií

Na účte nemáte 
peniaze

Vložte peniaze  
na účet

Hodinky sú mimo 
oblasť pokrytia 
signálu

Uistite sa,  
že hodinky  
sa nachádzajú  
v oblasti pokrytia 
signálu 
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11. SKLADOVANIE, PREPRAVA A PREVÁDZKA 
Prístroj by mal byť prepravovaný pri teplotách od -1 °C do +40 °C 
a pri maximálnej vlhkosti nepresahujúcej 75%. Prístroj by mal 
byť skladovaný v suchom, dobre vetranom priestore s teplotou 
od + 1 °C do + 30 °C a s maximálnou relatívnou vlhkosťou 
nepresahujúcou 65 %.
Prístroj by mal pracovať pri okolitej teplote od +5 °C do +30 °C.
Po preprave prístroja pri teplotách pod nulou, by mali byť GPS 
hodinky pre deti AGU G2 držané pri normálnej teplote najmenej 
6 hodín a až potom zapnuté.

12. LIKVIDÁCIA
Symbol na zariadení a jeho balení naznačuje, že táto jednotka 
nie je zahrnutá do kategórie domáceho odpadu.

Z dôvodu ochrany životného prostredia by sa tieto hodinky 
nemali likvidovať spoločne s domácimi odpadmi. Likvidácia by 
mala byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi a zákonmi.
Hodinky je potrebné likvidovať v súlade so smernicou 
EÚ 2012/19 WEEE (odpadové elektrické a elektronické zariadenia). 
Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na miestny úrad 
pre nakladanie s odpadmi.
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13. CERTIFIKÁCIA

GPS hodinky pre deti AGU G2 spĺňajú nasledujúce požiadavky:
• hlavné požiadavky smernice o rádiovom zariadení 

2014/53/EÚ; smernice 2011/65/EÚ o obmedzení použí-
vania určitých nebezpečných látok v elektrických a elek-
tronických zariadeniach;

• hlavné požiadavky technického predpisu colnej únie 
020/2011 o elektromagnetickej kompatibilite technických 
výrobkov.

14. ZÁRUKA VÝROBCU
Záručná doba tohto zariadenia je 24 mesiacov od dátumu 
predaja s prísnym dodržiavaním prevádzkových podmienok 
v súlade s týmto návodom.
Záruka môže byť neplatná v nasledujúcich prípadoch:
• pokiaľ má zariadenie známky vonkajšieho poškodenia 

alebo pokusu o opravu;
• pokiaľ boli odhalené neúmyselné zmeny štruktúry 

zariadenia;
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• pokiaľ nebolo zariadenie prevádzkované v súlade s jeho 

zamýšľaným účelom v podmienkach, pre ktoré nebolo 
určené.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce poruchy:
• mechanické poškodenie;
• poškodenie spôsobené kontaktom s chemickými látkami 

alebo kvapalinami na povrchu alebo vnútri produktu;
• škody spôsobené prírodnými rizikami, požiarmi alebo 

sociálnymi faktormi.

VÝSTRAHA
• Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť konštrukciu zariadenia.
• Nepokúšajte sa opraviť hodinky svojpomocne, to znemožní 

záruku.
• Akékoľvek zmeny vykonané v týchto hodinkách bez súhlasu 

výrobcu budú mať za následok porušenie záruky. 
• Obráťte sa na špecializované servisné stredisko pre opravy 

a servis.



Záruční list / Záručný list

Séeiové číslo / Sériové číslo 

Datum prodeje / Dátum predaja

Jméno prodejce / Meno predajcu

Podpis prodejce / Podpis predajcu   

Jméno kupujícího / Meno kupujúceho

Podpis kupujícího / Podpis kupujúceho

Razítko prodejce/
Pečiatka predajcu

24 měsíců záruky /esiacov záruky

Úplnost sady a provoz zařízení 
se zkouší za přítomnosti zákazníka.  
Úplnosť sady a prevádzka zariadenia
sa skúša za prítomnosti zákazníka.

POZOR! Tato záruka platí, pouze pokud 
jsou doklady řádně vyplněny.
POZOR! Táto záruka platí, len pokiaľ 
sú doklady poriadne vyplnené.



Hlášení pro servisní a opravárenské středisko
Hlásenie pre servisné a opravárenské stredisko

Datum / Dátum

Důvod / Dôvod 

Doporučení / Odporúčanie

Datum / Dátum

Důvod / Dôvod 

Doporučení / Odporúčanie





AGU® is the registered trademark   
by Montex Swiss AG, Tramstrasse 16,  

CH–9442, Berneck, Switzerlandagu–baby.com

Výrobce / Výrobca:  
AGU Baby AG, Obemeuhofstrasse Nr. 3,  
Baar, CH-6340, Švýcarsko (vyrobeno v Číně) /  
Švajčiarsko (vyrobené v Číne)


