
Návod k použití Chipolo ONE – čeština 
 
Chipolo propojí vaše věci s aplikací Chipolo ve vašem telefonu a pomůže vám je najít. 
 
ZAČÍNÁME 
 
Stáhněte si bezplatnou aplikaci Chipolo z App Store nebo Google Play Store. Aby tato 
aplikace Chipolo fungovala, ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace. 
Podle jednoduchých pokynů v aplikaci Chipolo nastavte. 
Připevněte Chipolo ke všemu, co nechcete ztratit(klíče, batoh, kufr…) 
 
Seznam podporovaných zařízení je k dispozici na adrese chipolo.net/devices 
 
FUNKCE APLIKACE CHIPOLO 
 
Věděli jste, že prostřednictvím aplikace Chipolo můžete sdílet Chipolo se svými blízkými, 
nastavit si widget Chipolo na telefonu nebo změnit vyzvánění Chipolo?  
 
Navštivte stránku chipolo.net/how-it-works a seznamte se se všemi funkcemi Chipolo. 
 
POTŘEBUJETE POMOC? 
 
Navštivte stránky podpory na adrese chipolo.net/support nebo kontaktujte zákaznickou 
podporu na adrese support@chipolo.net. 
  
BATERIE 
 
Tento výrobek je vybaven vyměnitelnou baterií CR2032, která vydrží až 2 roky. Když se 
baterie vybije, můžete ji vyměnit ve 3 jednoduchých krocích: 
 
Pomocí nehtů nebo menšího nástroje zasuňte do malé mezery na boku Chipolo a opatrně 
zařízení otevřete (obrázek A1). 
Vyměňte baterii za novou baterii typu CR2032 a umístěte ji kladnou stranou nahoru (obrázek 
A2). 
Zavřete Chipolo zarovnáním horních otvorů na obou víčkách (obrázek A3). 
Používejte pouze uvedený typ baterie CR2032. 
 

 



SPECIFIKACE 
 

• Dosah: až 60 m (200 stop) - přímá viditelnost 
• Teplotní rozsah: -15 °C až +50 °C (5 °F až 122 °F) 
• Metoda modulace: GFSK 
• Výkon antény:  < 1 mW 
• Pracovní frekvenční pásmo: 2402-2480 MHz 

 
!UPOZORNĚNÍ! 
 
Tento výrobek obsahuje lithiovou plochou baterii. Pokud dojde ke spolknutí ploché baterie, 
může již za 2 hodiny způsobit vážné vnitřní popáleniny a může vést až ke smrti. Nové a 
použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie bezpečně 
neuzavře, přestaňte výrobek používat a držte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že 
mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich umístění do jakékoliv části těla, okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc. Tento výrobek není hračkou ani není určen k jídlu.  Obaly 
mobilních zařízení mohou rušit sílu signálu a snižovat viditelnost Chipolu. Velké kovové části 
v blízkosti mobilních zařízení a Chipolo mohou rušit signál Bluetooth. Pozor! Uvnitř je lithiová 
baterie. Nebezpečí výbuchu v případě nesprávného použití. Nevystavujte výrobek přímému 
zdroji tepla. Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání nebo nárazům. Nepokoušejte 
se Chipolo rozebírat. Vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem a ztráty záruky.  Tipy 
pro co nejefektivnější používání naleznete na chiplo.net/faqs 
 
SMĚRNICE WEEE A LIKVIDACE VÝROBKU 
 
Po skončení životnosti by se s tímto výrobkem nemělo nakládat jako s domovním nebo 
běžným odpadem. Měl by být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení nebo vrácen dodavateli k likvidaci. 


