
Chipolo Classic – vyhledávač klíčů 
 

Vítejte v komunitě Chipolo! 

Začínáme 
Na www.chipolo.net/welcome najděte aplikaci pro Chipolo. 
Postupujte krok za krokem podle jednoduchého návodu v aplikaci, abyste nastavili své Chipolo. Více 
informací a zákaznickou podporu najdete na www.chipolo.net/support nebo kontaktujte distributora 
pro ČR na info@hbgroup.cz. Chipolo je jednoduché zařízení, které propojí Vaše věci s aplikací na 
Vašem smartphonu a pomůže Vám je najít. Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Chipolo, 
abyste své Chipolo mohli zprovoznit. 
 
Požadavky 
Zařízení s operačním systémem iOS (verze 9.0 a vyšší) s Bluetooth 4.0 
nebo 
zařízení s operačním systémem Android (verze 4.4 a vyšší) s Bluetooth 4.0. 
Kompletní seznam podporovaných zařízení najdete na www.chipolo.net/devices. 
 
Specifikace 
Dosah: až 60 m (bez překážek) 
Rozsah teplot: -15°C až +50°C 
Metoda modulace: GFSK 
Výkon antény: <1mW 
Frekvenční pásmo: 2402 – 2480 MHz 
 
Chipolo Plus & Card 
Baterie: nevyměnitelná baterie se životností min. 1 rok (možnosti výměny najdete na: 
www.chipolo.net/renewal) 
Typ baterie – Plus: CR2032 
Typ baterie – Card: CP113130 
 
Chipolo Classic 
Baterie: vyměnitelná baterie se životností min. 9 měsíců. Vždy vyměňujte za baterii uvedeného typu. 
Typ baterie – Classic: CR2025 
 
Varování 
Tento výrobek není hračka ani potravina. Kryty mobilních zařízení mohou snižovat sílu signálu a 
viditelnost Chipola. Velké kovové objekty v blízkosti Vašeho mobilního zařízení nebo Chipola mohou 
snižovat sílu signálu Bluetooth. 
 
Chipolo Plus & Card 
Nesnažte se Chipolo otevřít nebo rozebrat. Hrozí riziko elektrického šoku a ukončení platnosti záruky. 
Uvnitř se nenachází žádné součástky, které by mohl uživatel servisovat. Tipy pro nejefektivnější 
používání můžete najít na www.chipolo.net/faqs. 
 
Chipolo Classic 
Tento produkt není voděodolný. Nesnažte se Chipolo rozebírat. Hrozí riziko elektrického šoku a 
ukončení platnosti záruky. Tipy pro nejefektivnější používání můžete najít na www.chipolo.net/faqs. 
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Výměna baterie 
Chipolo Plus & Card 
Při vybití baterié si můžete své voděodolné Chipolo Plus & Card vyměnit ve zvýhodněném programu. 
Více informací na www.chipolo.net/renewal. 
 
Chipolo Classic 

 
1. Do mezery na boku Chipola zasuňte malý nástroj nebo použijte nehet a opatrně zařízení 

otevřete. 
2. Vyměnte baterii za novou baterii (knoflíková baterie CR2025). Kladný pól (+) umístěte směrem 

nahoru. 
3. Chipolo zavřete umístěním obou částí tak, aby se horní otvory přívěšku překrývaly. 
 
Prohlášení o shodě 
Tento výrobek je ve shodě se směrnicemi CE a FCC. Tento výrobek odpovídá části 15 pravidel FCC. 
Použití výrobku je vázáno na splnění následujících dvou podmínek: 
1. Toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení a 
2. toto zařízení musí přijmout veškeré rušení, včetně takového, které může způsobit nechtěné 
chování. 
Příslušné prohlášení o shodě najdete na www.chipolo.net/regulatory. 
Jakékoliv změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny orgánem zodpovídajícím za shodu 
mohou zneplatnit povolení k používání tohoto vybavení. 
Toto zařízení je ve shodě s požadavky testu expozice elektromagnetickému poli SAR pro přenosná 
zařízení, pokud je dodržena minimální vzdálenost 5 mm. Zařízení je nicméně určeno k takovému 
způsobu použití, že je minimalizován potenciál kontaktu s osobami během normálního používání. 
 
Likvidace 
Po skončení životnosti by se zařízením nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem. Mělo by být 
předáno k recyklaci elektrických a elektronických součástí, nebo navráceno k likvidaci dodavateli. 
 
Dovozce pro ČR/SR: 
H & B Group s. r. o. / H & B Slovakia s. r. o. 
Žatecká 8, 301 00 Plzeň / Ovsištské nám. 1, 851 04 Bratislava 
tel.: +420 377 225 903 / +421 262 520 032 
e-mail: info@hbgroup.cz / info@hbgroup.sk 
www.klicovecentrum.cz · www.klucovecentrum.sk 
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