
Uživatelská příručka



Poznámky:
1. 

2.

Pro co nejlepší výsledek proveďte na vyžádání 
aktualizaci aplikace na nejnovější verzi.
Systém je kompatibilní s verzemi Android 5.0 nebo 
iOS 10.0 a novějšími.

Naskenováním QR kódu dole si stáhněte aplikaci Zepp (dále zde nazývaná jen jako 
„aplikace“) nebo si najděte „Zepp“ v obchodě s aplikacemi a aplikaci si stáhněte a 
nainstalujte.

Instalace aplikace
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Před použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro 
budoucí využití.

Přehled zařízení

Kryt baterií

Rohová
ploška

Elektroda

Zobrazovací 
oblast
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Otevřete aplikaci Zepp, zaregistrujte se nebo se přihlaste na svůj účet, poté 
spárujte váhu se svým účtem a zadejte své osobní údaje podle pokynů na 
obrazovce.
Po spárování váhy se můžete v aplikaci podívat na záznamy o vážení a na 
informace o tělesné kompozici.
Osobní údaje slouží k analýze vaší tělesné kompozice. Pro zajištění přesnosti 
výsledků zadejte přesné osobní údaje.

Spárování váhy

Otevřete kryt baterií a vložte čtyři baterie typu AAA ve směru označeném 
uvnitř přihrádky baterií.

Vložení baterií

Otevření krytu baterií



Poznámky:
1. 
2.

Váha podporuje jen Wi-Fi připojení 2,4 GHz, nikoli Wi-Fi připojení 5 GHz.
Pokud chcete nakonfigurovat Wi-Fi později, můžete tak učinit, když otevřete 
aplikaci, stoupnete si na váhu, aby došlo k připojení aplikace, kliknete na 
položku Konfigurace Wi-Fi, vyberete připojení Wi-Fi a zadáním hesla 
dokončíte konfiguraci.
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Na požádání klikněte po prvním spárování na položku Konfigurace Wi-Fi, 
vyberte připojení Wi-Fi, zadejte heslo a počkejte na dokončení konfigurace.

Konfigurace Wi-Fi



Poznámky:
1. 

2.

Údaje o tělesné kompozici poskytované touto váhu slouží jen pro informaci a 
nemají význam lékařské rady.
Pohyby váhy nebo nárazy na ni mohou ovlivnit přesnost, v takovém případě 
se zvažte znovu, aby byla zajištěna přesnost.
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Položte váhu na tvrdou, rovnou podlahu.
Bosýma nohama si stoupněte na váhu, jak je vidět na obrázku. Dbejte, aby kůže 
na nohou byla v dobrém kontaktu se čtyřmi elektrodami na váze.
Po změření hmotnosti váha zahájí výpočet vaší tělesné kompozice, napríklad 
podílu tuku v tele, tepové frekvence.
Během měření se vám postupně zobrazují na obrazovce typy informací měřené 
váhou. Po skončení měření a synchronizaci údajů si můžete prohlédnout detaily 
v aplikaci.

Zahájení měření



Ve výchozím stavu váha počítá hmotnost v kilogramech (kg). Jednotky hmotnosti 
váhy můžete změnit v nastavení zařízení v aplikaci.
Váha umí zobrazovat hmotnost v kilogramech (kg), librách (lbs) a kamenech (st).

Výběr jednotek hmotnosti
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Zobrazované značky

Wi-Fi

Bluetooth

Hmotnost svaloviny

Procenta tuku

Hodnota 
útrobního tuku

Podkožní tuk

BMI

Tepová frekvence

Vypnout měření složení těla

Hodnota tělesného tuku

Procenta vody v těle

Hmotnost kostí

Bazální metabolismus

Kosterní svaly

Fyzický věk

Nadváha



1. 

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Váhu nesmí používat osoby s kardiostimulátorem nebo jinými 
implantovanými zdravotními pomůckami. 
Aby nedocházelo k uklouznutí, nepokládejte váhu na kluzkou podlahu a 
nepoužívejte ji, pokud je mokrá nebo pokud máte mokré nohy.
Vždy si stoupejte doprostřed váhy, aby se během vážení nešťastnou 
náhodou nepřevrátila.
Používejte váhu pouze v suchém prostředí a neponořujte ji do vody.
Vyčistěte váhu otíráním vlhkým hadrem a jemným čisticím prostředkem. 
Nepoužívejte organická rozpouštědla, ani jiné chemikálie.
Při výměně baterií za nesprávný typ hrozí riziko exploze. Použité baterie 
likvidujte v souladu s pokyny.
Po vybití baterie ihned vyjměte, aby nedošlo k jejich případnému vytečení a 
korozi.
Těhotným ženám se použití nedoporučuje. Pro těhotné ženy, prosím, před 
vážení vypněte měření složení těla.
Profesionální atleti a lidé, kteří pravidelně cvičí, by měli pro vážení používat 
„Sportovní režim“.
 Nevažte se, pokud se necítíte dobře (horečka, průjem, opilost), pokud trpíte 
extrémní dehydratací, po použití sauny nebo po koupeli v termálním 
pramenu nebo po intenzivním cvičení.
Změřené údaje o tělesné kompozici se mohou lišit pro osoby, které mají v těle 
kovové předměty, pro osoby které užívají medikamenty vyvolávající 
zadržování vody v těle, pro osoby se silnou pokožkou chodidel a pro určité 
další osoby se zvláštními podmínkami.
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Upozornění



Všechny produkty s tímto symbolem spadají do odpadu z elektrických a 
elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), který by 
neměl být směšován s netříděným domácím odpadem. Namísto toho 
byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte 
odpadní zařízení do určeného sběrného místa stanoveného vládními 
nebo místními úřady pro účel recyklace odpadu z elektrických a 
elektronických zařízení. Správná likvidace a recyklace pomůže 
předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské 
zdraví. Obraťte se na instalační firmu nebo na místní úřady, kde se 
dozvíte další informace a podmínky ohledně těchto sběrných míst.
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Informace o likvidaci a recyklaci

Společnost Anhui Huami Healthcare Co.,Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové 
zařízení typu A2003 vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. 
Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující 
internetové adrese: http://en.amazfit.com/support.html

Certifikace a bezpečnostní schválení



Název: Amazfit Smart Scale
Jednotky hmotnosti: kg / lb
Přírůstky: 0,1 kg / lb
Frekvence Wi-Fi: 2412 – 2472 MHz

Model: A2003
Rozměry: 320 x 320 x 25 mm
Čistá hmotnost: 2,2 kg
Rozsah vážení: 5 kg – 180 kg
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Technické údaje

Max. výkon Wi-Fi: < 20 mW
Frekvence Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
Max. výkon Bluetooth: < 3 mW
Bezdrátová konektivita: 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi, 2,4 GHz Bluetooth 5.0 
Provozní teplota: 5 °C – 40 °C
Zdroj napájení: 6V      (4 x 1.5 V AAA)
Materiál pouzdra: Tvrzené sklo, technický plast ABS
Kompatibilita: Android 5.0 nebo iOS 10.0 a novější
Obsah balení: Amazfit Smart Scale, uživatelská příručka 

Záruka a vrácení zboží

Omezená záruka Amazfit pokrývá produkty Amazfit v souvislosti s výrobními 
vadami počínaje datem původního nákupu. Trvání záruční doby je 12 měsíců 
nebo i jiná délka, jestliže tak vyžadují platné spotřebitelské zákony v zemi 
nákupu zákazníka. Naše záruka je doplněním práv poskytovaných platnými 
spotřebitelskými zákony.

Oficiální webové stránky: en.amazfit.com
Nápověda: support.amazfit.com

Dovozce:
Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 
301 00 Plzeň

www.beryko.cz


