
Huami Amazfit BIP 
 
Bezpečnostné pokyny a informácie 
- Pokiaľ Amazfit Bip (ďalej len „Bip“) nepoužívate, odpojte ho od zásuvky. Ak sa plne nabitý Bip 
ponechá bez použitia, dôjde po čase k jeho samovoľnému vybitiu. 
- Pre optimálny výkon batériu vždy udržujte pri teplote 0 °C až 40 °C (32 °F až 113 °F). 
Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prehriaty alebo podchladený Arc môže 
dočasne prestať pracovať. 
- Nevhadzujte Bip do ohňa, pretože môže dôjsť k jeho výbuchu. Dodržujte miestne predpisy. Ak je to 
možné, recyklujte ho. Nevyhadzujte ho do miešaného odpadu. 
- Bip nerozoberajte, nerozrezávajte, nestláčajte, neohýbajte, nedierujte ani inak nepoškodzujte. 
Pokiaľ Bip netesní, zabráňte kontaktu kvapaliny s kožou alebo očami. Pokiaľ k tomu dôjde, okamžite 
opláchnite zasiahnuté plochy vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Bip neupravujte a nepokúšajte 
sa doň vkladať cudzie predmety. 
- Bip disponuje certifikáciou IP68, čiže je prachuvzdorný a vodoodolný. Silný tlak vody však môže 
spôsobiť poškodenie tesnenia a Bip môže prestať fungovať, nevystavujte preto Bip priamemu tlaku 
sprchy, hadice a pod. 
- Používajte Bip len na stanovené účely. Nesprávne používanie môže spôsobiť riziko požiaru, výbuchu 
alebo iného nebezpečenstva a môže mať za následok zrušenie osvedčenia alebo záruk. Nikdy 
nepoužívajte poškodený Bip ani nabíjačku. Prístroj nenabíjajte pri búrke. Nabíjačky používajte len 
vnútri budovy. 
 
Obsah balenia 
1) Náramok Huami Amazfit Bip 
2) Nabíjačka s USB konektorom 
3) Príručka 
 
Napájanie 
Uistite sa, že Bip nie je celkom vybitý, alebo nemá slabú batériu. Hodinky zapnete dlhším podržaním 
korunky na boku. Pokiaľ sa displej vôbec nerozsvieti, alebo indikuje slabú batériu, najskôr Bip nabite, 
kým budete pokračovať v ďalšom nastavovaní. 
 
Spárovanie s telefónom 
Aplikácia Mi Fit je dostupná pre Android verzie 4.4 a vyššej a iOS 8.0 a vyšší. Pre prevzatie aplikácie si 
otvorte Google Obchod Play, alebo Apple App Store a vyhľadajte aplikáciu „Mi Fit“. Tú nainštalujte, 
spustite a riaďte sa pokynmi na spárovanie náramku (slovensky). Bude nutné si vytvoriť v Xiaomi 
účet, kam sa budú vaše hodnoty ukladať, účet je možné vytvoriť aj cez Google alebo Facebook pre 
maximálne zjednodušenie. 
 
Pripojenie náramku 
Uistite sa, že máte v telefóne zapnuté Bluetooth. Otvorte aplikáciu Mi Fit, vpravo dole klepnite na 
„Profil“ a tu zvoľte „Pridať zariadenie“, následne vyberte „Hodinky“ a „Amazfit Bip“. Potom sa už 
riaďte pokynmi na obrazovke. Hneď ako náramok zavibruje a na displeji uvidíte informáciu 
o spárovaní, potvrďte na displeji hodiniek pokyn na spárovanie, párovanie sa dokončí. 
 
Používanie hodiniek 
Hneď ako hodinky spárujete so svojim telefónom, automaticky začnú sledovať vaše kroky, pohyb, 
spánok atď. 
Vo východiskovom stave je displej hodiniek zamknutý, aby nemohlo dôjsť k nechceným dotykom. 
Zobrazujú len tzv. watchface, tzn. predvolený ciferník a bez podsvietenia displeja. 
Hodinky odomknete krátkym stlačením tlačidla na boku hodiniek. Na displeji uvidíte efekt 
odomknutia a následne môžete hodinky ovládať dotykovým displejom. 



 
Legislatívne informácie 
Všetky legislatívne informácie sú priložené v originálnej príručke v angličtine pri samotnom náramku. 

 
  
 

1. Nabite hodinky 2. Prevezmite aplikáciu Mi Fit 3. Spárujte s telefónom 
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