
Bezpečnostné pokyny a informácie 
• Hodinky Amazfit Stratos (ďalej „Hodinky“) sú certifikované ako vodotesné do 5 ATM 
(50 m). To znamená, že sú odolné voči dažďu, sprchovaniu a môžu byť používané aj pri 
vodných aktivitách na hladine (ako plávanie v bazéne). Hodinky by však nemali byť 
používané pri aktivitách typu scuba diving, masážne kúpele so saunou alebo iné aktivity 
s veľkými nárazmi vody. 
• S hodinkami nepracujte pod vodou. Vždy najskôr hodinky osušte suchou handričkou 
a potom s nimi pracujte nebo ich nabíjajte. 
• Hodinky nie sú odolné voči chemikáliám, kyselinám a ďalším roztokom. Chyby spôsobené 
tekutinami nie sú kryté zárukou. 
• Batéria v hodinkách je vstavaná napevno. Nikdy sa nesnažte hodinky rozoberať. Používajte 
výhradne originálnu nabíjaciu stanicu. 

 
Recyklácia batérií 

• Hodinky obsahujú nebezpečné látky, ktoré by sa nemali dostať na štandardnú skládku. 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah balenia 
1) Hodinky Huami Amazfit Stratos 

2) Nabíjačka s USB konektorom 

3) Príručka 
 

Napájanie 
Uistite sa, že hodinky nie sú úplne vybité alebo nemajú slabú batériu. Hodinky zapnite dlhším 
podržaním horného tlačidla na boku. Ak sa displej vôbec nerozsvieti alebo indikuje slabú batériu, 
najskôr hodinky nabite, než budete pokračovať v ďalšom nastavovaní. 

 
 
 

Nabíjanie 
Hodinky umiestnite na nabíjaciu stanicu podľa obrázka. Uistite sa, že všetky 4 napájacie kontakty 
na hodinkách priamo dosadajú na nabíjaciu stanicu. USB kábel od stanice pripojte k PC alebo 
k ľubovoľnej USB nabíjačke k telefónu. Na hodinách sa objaví nápis Charging (nabíjanie). Prosím, 
použite USB nabíjačku s minimálnou špecifikáciou 5 V a 500 mA. 

 

 
 
 

Spárovanie s telefónom 
Po úspešnom nabití a zapnutí hodiniek sa objaví na ich displeji QR kód. 
Pre pripojenie k telefónu musíte mať telefón s Androidom 4.4 alebo vyšším, príp. iOS 9.0 alebo 
vyšším a Bluetooth 4.0 a vyšším. 
Skontrolujte, či máte vo svojom telefóne zapnutý Bluetooth. 

 
V Google Play Store alebo v iOS App Store vyhľadajte aplikáciu „Amazfit Watch“ a nainštalujte ju. 

 
Po prvom spustení budete vyzvaný k registrácii Amazfit účtu, prípadne registrácii cez 
Facebook/Google. V profile zvoľte dátum narodenia, pohlavie, výšku a váhu kvôli presným hodnotám 
merania. 

 
Následne zvoľte typ hodiniek, ktoré chcete pridať, v našom prípade Amazfit Stratos. 
Povoľte aplikáciu používania fotoaparátu a zoskenujte telefónom QR kód zobrazený na displeji 
hodiniek. Začne proces párovania, ktorý do max. pár minút skončí. 
Hodinky máte úspešne pripojené k telefónu a v aplikácii môžete ako zobrazovať, tak nastavovať 
ďalšie údaje. 

 
 
 
 
 

Používanie hodiniek 
Hneď ako hodinky spárujete so svojím telefónom, automaticky začnú sledovať vaše kroky, pohyb, 
spánok atď. 
Remienok hodiniek noste rozumne utiahnutý, nie príliš voľný alebo tesný, inak nemusí merač 
srdcového tepu ukazovať správne hodnoty. 
Vo východiskovom stave je displej hodiniek zamknutý, aby nemohlo dôjsť k nechceným dotykom. 
Zobrazujú 
iba tzv. watchface, tzn. predvolený ciferník a bez podsvietenia displeja. 
Hodinky odomknite krátkym stlačením horného tlačidla na boku hodiniek. Následne môžete hodinky 
ovládať dotykovým displejom alebo ďalšími tlačidlami. 
Tip: Pre rýchle zamknutie ciferníka hodiniek ho prikryte dlaňou druhej ruky. 

 
 

Práca s dotykovou obrazovkou 
Dotyk obrazovky – preskočiť na ďalšiu položku alebo vybrať aktuálne zobrazenú 
položku 

 
 
 
 

Posun (swipe) vľavo alebo vpravo na obrazovke – horizontálny pohyb v prostredí, 
posun zľava doprava spravidla znamená vrátenie o krok späť 

 
 
 
 

Posun (swipe) hore alebo dole na obrazovke – vertikálny pohyb v prostredí, spravidla 
posun v ponukách 

 
 
 
 

Dlhý dotyk obrazovky – dlhšie podržanie prsta na prvku watchface vyvolá 
otvorenie príslušnej ponuky prvku 

Práca s tlačidlami 
Hodinky disponujú tromi tlačidla 

• Horné 
• Prostredné 
• Dolné 

 

Horné tlačidlo 
- Krátke stlačenie 

o Prepínanie widgetov sprava doľava z obrazovky ciferníka 
o Scrollovanie hore v ponukách 

- Dlhé stlačenie 
o Zobrazenie rýchlej ponuky na hodinkách (režim nerušiť, režim lietadlo, nastavenie 

jasu, zobrazenie ponuky nastavenia, aktuálna teplota, stav batérie, stav pripojenia 
k telefónu) 

o Návrat na predchádzajúcu ponuku/krok 
- Dlhé stlačenie (4 sekundy) 

o Zapnutie hodiniek 
- Dlhé stlačenie (6 sekúnd) 

o Zobrazenie ponuky na vypnutie a reštart hodiniek 
- Dlhé stlačenie (10 sekúnd) 

o Vypnutie hodiniek 
 

Prostredné tlačidlo 
- Krátke stlačenie 

o Z ciferníka okamžitý prístup k ponuke športových aktivít 
o Potvrdenie ponuky – vstup do ďalšieho kroku ponuky, aktivácia funkcie (niečo 

ako enter) 
- Dlhé stlačenie 

o Návrat na ciferník 
 

Dolné tlačidlo 
- Krátke stlačenie 

o Prepínanie widgetov zľava doprava z obrazovky ciferníka (opak krátkeho 
stlačenia horného tlačidla) 

o Scrollovanie dole v ponukách 
- Dlhé stlačenie 

o Zobrazenie zoznamu notifikácií na hodinkách (zmeškané hovory, SMS, 
Messenger a pod.) 

 
Systémové ikony 

Stav batérie hodiniek 

Hodinky sa nabíjajú 

Hodinky sú plne nabité 

 Hodinky pracujú v režime nízkej spotreby, ak je stav batérie nižší než 5 %. Tento režim je možné 
deaktivovať iba vtedy, ak stav batérie prekročí 5 % 

 

 Hodinky sú odpojené od mobilného telefónu. Táto ikona sa zobrazí, ak sa prerušilo Bluetooth 
spojenie alebo je zakázané Bluetooth vysielanie 

 

 Režim nerušiť je aktívny (DND) 

 Režim lietadlo je aktívny 

 Hodinky sú spojené s Bluetooth slúchadlami. Toto zvyšuje spotrebu batérie 

 Hodinky prehrávajú hudbu. Ak je prehrávanie ukončené, odporúčame vypnúť BT 
slúchadlá alebo ich odpojiť v nastavení hodiniek (kvôli spotrebe batérie) 

 
 

Zmena ciferníka 
Zmena hlavného ciferníka hodiniek môže byť vykonaná tromi spôsobmi: 

1) Dlhším podržaním prsta na ciferníku pri odomknutom displeji – prenesie vás to 
do nastavenia ciferníka v hodinkách 

2) Cez Hornú vysúvaciu ponuku zvoľte Settings (tlačidlo s ozubenými kolieskami) –> Common 
–> WatchFace a vyberte si iný ciferník 

3) V aplikácii v mobilnom telefóne zvoľte Profile –> My Watches –> Select dial a zvoľte 
si ciferník 

Pozn.: iba cez mobilnú aplikáciu môžete nahrávať vlastné ciferníky, napríklad z internetu. 
 
 

Pripojenie k počítači 
Príde vhod, ak chcete dostať do hodiniek hudbu. Hodinky majú vlastné 4 GB úložisko. 

1) Vložte hodinky do nabíjacej stanice 
2) Pripojte stanicu k PC 
3) V ponuke Tento počítač nájdete „Amazfit Sports Watch 2“ a následne zvoľte Internal 

Storage. Následne uvidíte adresárovú štruktúru hodiniek (pozrite ďalšiu stranu). 
 
 
 
 

Pripojenie k Macu 
Pre pripojenie k Mac OS musíte nainštalovať do svojho počítača aplikáciu Android File Transfer 
(https://www.android.com/filetransfer/ ) 
Po inštalácii aplikácie iba pripojte hodinky do nabíjacej stanice a pripojte ju k počítaču. V aplikácii 
Android File Transfer uvidíte adresárovú štruktúru. 

 
 

Adresárová štruktúra hodiniek 
Hneď ako pripojíte hodinky k počítači, uvidíte nasledujúce zložky. Vami požadované súbory tu 
môžete stiahnuť alebo naopak nahrať 
/Music/ – pre ukladanie MP3 súborov 
/gpxdata/ – pre ukladanie .gpx track súborov 
/WatchFace/ – pre ukladanie vlastných ciferníkov 

http://www.android.com/filetransfer/


Prepojenie s Bluetooth slúchadlami 
Hodinky podporujú Bluetooth headsety s profilom A2DP. Pre hľadanie headsetu k párovaniu otvorte 
Nastavenie (z hornej výsuvnej ponuky) –> Connection –> Bluetooth. 
Hneď ako budú slúchadlá raz spárované, spoja sa už vždy automaticky, keď ich zapnete. 

 
Ovládame hodinky – Widgety a aplikácie (Widgets and apps) 
Na prvý pohľad môže spôsobiť ovládanie medzi funkciami zmätočne, ale je veľmi jednoduché. 

 
Navigácia v hodinkách prebieha na viac úrovniach a je vlastne úplne rovnaká ako na smartphone. 
Máte nejakú základnú plochu, ktorú tvorí ciferník s rôznymi údajmi. 

 
Keď odomknete displej hodiniek stlačením horného tlačidla, môžete listovať od ciferníka 
zľava doprava a obrátene a listujete widgety. To je indikované malými bodkami po hornom 
obvode displeja. Samotný ciferník je štvrtý widget zľava, ako znázorňuje obrázok. 

 

Pred ciferníkom vľavo sú tri ďalšie widgety, ktorých poradie nie je možné meniť. 
- Daily overview – denný súhrn všetkých vašich aktivít akumulovaný do jednej 

štatistiky. Zároveň zobrazuje aj týždennú štatistiku, ktoré sa generuje vždy v pondelok 
v 9 hod. ráno nasledujúceho týždňa. 

- Activities – 30 historických záznamov aktivít vrátane informácií VO2max a pod., pre viac 
historických aktivít synchronizujte hodinky s aplikáciou v telefóne, kde si môžete zobraziť 
všetko. 

- Sports – slúži pre zahájenie športovej aktivity. Tiež sa k nim dostanete z ciferníka stlačením 
prostredného tlačidla. 

 
Potom nasleduje samotný ciferník a napravo za ním sú ďalšie widgety, ktorých poradie už je možné 
meniť a 
je možné ich aj vypínať. 

- Heart Rate – meranie srdcového tepu. Štandardne je zvolené Single HR, čiže 
jednorazové meranie, kedykoľvek stlačením tlačidla „Check now“. Dotykom na graf sa 
však dostanete do ďalšej ponuky, kde môžete zaškrtnúť „Continuous HR“. Potom budú 
hodinky merať tep nepretržite a bude dochádzať k podstatne rýchlejšiemu vybíjaniu 
hodiniek. Okrem nejakej priemernej hodnoty budú hodinky zobrazovať aj minimum 
a maximum. 

 
V prípade športových aktivít nie je potrebné tento režim zapínať, bude aktívny automaticky 
pri tých aktivitách, kde to dáva zmysel. 

 
- Weather – predpoveď počasia na nadchádzajúce dni. Lokalita sa berie podľa telefónu, 

rovnako ako dáta o predpovedi, preto musia byť hodinky pravidelne spárované 
s telefónom, aby zobrazovali zodpovedajúcu predpoveď. 

 
- Music – môžete prehrávať hudbu, uloženú priamo na hodinkách, cez pripojené Bluetooth 

slúchadlá. 
Neslúži pre ovládanie hudby v telefóne, na to slúži notifikačná lišta a funkcie „Music 
Control“, ktorú musíte aktivovať v mobilnej aplikácii v Profile –> Setting –> Notification 
settings –> Music Control 

 
- Alarm – môžete pridávať aj viac budíkov naraz a nastavovať im opakovanie 
- Compass – po prvotnej kalibrácii zobrazujú kompas a dotykom na kompas tiež aktuálnu 

výšku, tlak a. i. Pracuje správne iba ak nie je vystavený magnetickému rušeniu 
- Stopwatch – stopky s možnosťou počítania jednotlivých kôl 
- Sleep – ak budete s hodinkami na ruke aj spať, budú monitorovať váš spánok. Poskytnú tiež 

detailnú analýzu celkovej doby spánku, doby hlbokého a plytkého spánku. Tieto dáta si 
môžete zobraziť v mobilnej aplikácii 

- Training Center – pomocník pre začínajúcich aj pokročilých bežcov. Prednastavené tréningy 
vás ideálne pripravia na beh 5 km, 10 km, polmaratón aj maratón. Základný režim Beginner je 
určený pre absolútnych nováčikov v behaní 

- Timer – odpočet s možnosťou nastavenia vlastného intervalu alebo tých prednastavených 
(1 min, 5 min a pod.) 

 
Všetko toto sú Widgety, pretože sú zobrazené priamo na hlavnej ploche a môžete nimi takto listovať, 
či už pohybom vľavo-vpravo na dotykovom displeji, alebo horným/dolným tlačidlom. 

 
Vrátane ciferníka je ich tak celkom 13 a nemusíte využívať všetky naraz. Ak nejaký 
z widgetov budete používať raz za čas, môžete ho schovať v mobilnej aplikácii v Profile –> My 
watches –> App Widget order. Potom sa nebudú zobrazovať na hlavnej obrazovke a nepôjde nimi 
listovať. Budú zobrazené spoločne na úplne poslednej ploche hodiniek v súhrnnej ponuke ako 
samostatné ikony. Tým sa potom hovorí Apps a už nie Widgets. 

 

Notifikácie 
Notifikácie z aplikácie mobilného telefóne chodia do hodiniek automaticky a nie je k nim žiadne 
sofistikovanejšie nastavenie. 
Spočiatku, keď máte hodinky novo, nie je možné nastavovať, z ktorých aplikácii chcete notifikácie 
zobrazovať. Vo východiskovom stave chodia všetky, vrátane SMS. Až keď vám príde prvá notifikácia 
z nejakej novej aplikácie, je možné notifikáciu od tejto konkrétnej aplikácie vypnúť v mobilnej 
aplikácii Amazfit Watch. 

 
Konkrétne je možné notifikácie nastavovať v Profile –> Setting –> Notification settings 

 
Tu môžete zakázať upozornenie na prichádzajúce hovory pod položkou „Notification Push and 
Incoming Calls“ alebo ďalej v nastavení App Blacklist Settings povoliť alebo zakázať, z ktorej 
aplikácie chcete notifikácie dostávať. 

 
Notifikácie vám potom budú chodiť do notifikačného centra hodiniek, ku ktorému sa dostanete 
vždy z hlavného ciferníka potiahnutím prsta zdola hore, prípadne dlhším podržaním dolného 
tlačidla. 
Jednotlivé notifikácie môžete dotykom otvoriť a zistiť viac informácií (napr. obsah správy SMS 
alebo messengeru), v zozname notifikácií môžete tiež každú notifikáciu potiahnuť zľava doprava 
a tým ju odstrániť alebo sprava doľava a tým blokovať konkrétnu aplikáciu. Ak podržíte na nejakej 
notifikácii prst dlhšie, objaví sa tlačidlo Clear all, po ktorého potvrdení zmažete všetky notifikácie 
v zozname. 

 
U prichádzajúcich hovorov potom vidíte, kto vám volá (je to prepojené s adresárom telefónu) 
a na hodinkách môžete prichádzajúci hovor buď odmietnuť, alebo stíšiť vyzváňanie. 

 

Využitie v športe 

GPS pozícia 
Hodinky automaticky začnú zisťovať GPS polohu, hneď ako spustíte akúkoľvek športovú aktivitu, 
kde má GPS lokácia význam. Hneď ako sa GPS satelity chytia, hodinky zavibrujú a oznámia „GPS 
available“, potom môžete zahájiť aktivitu (je potrebné stlačením na displeji GO, ktoré po úspešnom 
fixe GPS zozelenie). 
GPS sa automaticky vypne potom, čo športovú aktivitu dokončíte, alebo sa presuňte z ponuky 
športovej aktivity späť do nejakého iného widgetu hodiniek. 
Ak zostanete 20 minút neaktívny na rovnakej polohe, hodinky GPS lokalizovanie vypnú pre úsporu 
batérie. 
GPS polohu nájdu hodinky najrýchlejšie v otvorenom priestore bez zástavby. Raz denne tiež hodinky 
synchronizujú s mobilnou aplikáciou telefónu dáta AGPS, ktoré potom zaistia rýchlejšie zistenie 
aktuálnej polohy. Ak 7 dní po sebe nie sú pripojené k telefónu, pred zahájením športovej aktivity vás 
vyzvú k synchronizácii s telefónom a k aktualizácii dát AGPS. 

 
Využitie HW tlačidiel pri športových aktivitách 
V priebehu bežiacej športovej aktivity (ak nie je pozastavená) môžete hodinky jednoducho ovládať 
cez tri ovládacie tlačidlá. Rozlišuje sa iba, či je displej hodiniek zamknutý alebo nie. 

 
Odomknutý displej Zamknutý displej 
Horné tlačidlo – pauza Horné tlačidlo – pauza 
Prostredné tlačidlo – prepnutie obrazoviek Prostredné tlačidlo – odomknutie 
Dolné tlačidlo – Key lap (nové kolo) Dolné tlačidlo – Key lap (nové kolo) 

 
Pauza a ukončenie športovej aktivity 
Športovú aktivitu môžete pozastaviť stlačením horného tlačidla. Ak stlačíte tlačidlo znovu do 
dvoch sekúnd, aktivita bude pokračovať. 

 
Ak tlačidlo do dvoch sekúnd nestlačíte, objaví sa špeciálna ponuka pauzy (hore nápis Paused) a 
môžete zvoliť buď pomocou tlačidiel, alebo priamo na displeji, či si želáte v aktivite pokračovať 
(Resume), ukončiť ju a uložiť namerané hodnoty (Save) alebo ju ukončiť a namerané hodnoty 
neukladať (Discard). 

 
 

Tréningové ciele (training targets), športové upozornenia (Sport alert) a ďalšie 
nastavenia aktivít 
Každá športová aktivita má ešte svoje podnastavenie. Ak zvolíte zo športových aktivít čokoľvek, v 
každej aktivite môžete pred jej spustením ešte scrollovať dole, kde nájdete nastavenie (Settings). 
V tomto nastavení môžete nastavovať zvlášť pre každú aktivitu nasledujúce: 

 
Training Target – pri každej aktivite si môžete nastaviť iný tréningový cieľ, pri chôdzi napr. počet 
kilometrov, počet kalórií, a pri behu zase, či má ísť o kardio beh, alebo veľmi intenzívny beh a. i. 
Opis by zabral veľa stránok a všetko je pomerne logické, nemá zmysel to zdĺhavo opisovať. 

 
Alerts – pri väčšine aktivít je možné nastavovať upozornenie na nejaké konkrétne udalosti, napr. HR 
alert (prekročenie určitej frekvencie tepu), Lap alert a Auto-lap alert, Pace alert (čas na jeden 
kilometer), Heart Rate alert (napr. pri triatlone – možnosť nastaviť si preferované rozpätie ideálneho 
srdcového tepu a následné upozornenie, keď sa ocitnete mimo neho) a. i. 

 
Lap Alert a Auto-lap alert 
Je možné aktivovať pri väčšine športových aktivít v nastavení. U lap alertov musíte najskôr ručne 
medzi prvým a druhým kolom aktivity vytvoriť tzv. Key lap dolným tlačidlom na hodinkách v 
priebehu meranej aktivity. Potom budete upozornený vždy na nové kolo a výsledky za jednotlivé 
kolá nájdete v štatistikách. Auto-lap alert meria automaticky podľa vzdialenosti a opäť sa zobrazuje 
v štatistikách. 

 
Pripojenie BT príslušenstva 
V návode sme už spomenuli možnosť pripojenia BT slúchadiel v prípade hudby, ale okrem nich 
môžete na BT pripojiť ešte hrudné pásy so senzorom srdcového tepu, ktorý je vždy v princípe 
presnejší než ten na hodinkách. V nastavení ľubovoľnej aktivity (okrem napr. plávania, kde je HR 
senzor nanič) môžete pod položkou Accessories pridať BT HR senzor. Vždy môžete pripojiť iba 
jeden senzor, nie je možné ich spárovať viac naraz. Pri zahájení nejakej aktivity sa hodinky vždy 
pokúsia pripojiť 
k naposledy pripojenému senzoru. 

 
A potom v závislosti na aktivite aj rôzne ďalšie nastavenia: 
Course import – môžete importovať nahrané GPX trasy, napr. pre behanie 
Pool size – pri aktivite Pool Swim (plávanie v bazéne) môžete zvoliť veľkosť bazénu pre 
automatické počítanie do štatistík 
More settings – nastavenie najmä toho, čo sa má zobrazovať na displeji v priebehu aktivity. 

 
Špecifické športy – Plávanie (swimming) 
Hodinky ponúkajú ako aktivitu plávanie v bazéne (Pool Swimming), tak plávanie v otvorenom 
teréne (Open Water Swimming) 
V štatistikách sa pracuje s nasledujúcimi pojmami: 

- Lane length – dĺžka jedného bazénu. Hodinky počítajú celkové štatistiky na základe súčtu 
dĺžok bazénov 

- Trip – celková dĺžka bazénov 
- Stroke – tempo 
- Stroke rate – počet temp za minútu 
- DPS – vzdialenosť zvládnutá za jedno tempo 
- SWOLF – hodnota efektivity plávania 

Hodinky zároveň automaticky rozpoznajú váš plavecký štýl, podporujú nasledujúce: Freestyle, Prsia 
(Breaststroke), Znak (Backstroke), Motýlik (Butterfly), zmiešaný (mixed). 

 
Dotykový displej sa automaticky deaktivuje po zahájení aktivity plávanie. Môžete tak hodinky 
ovládať iba tlačidlami. Displej bude aktivovaný opäť vtedy, keď ukončíte aktivitu plávanie. 

 
Špecifické športy – Triatlon (Triathlon) 
Aktivita triatlon sa skladá z troch aktivít a dvoch páuz medzi aktivitami. Prvá z nich je plávanie. Po 
zahájení aktivity tak vidíte dole na displeji nápis Swim. Po dokončení plávania stlačte horné 
tlačidlo na dve sekundy, hodinky sa prepnú do prechodovej fázy (Transition wait). 
Ďalším športom je cyklistika. Pre aktiváciu merania stačí z prechodovej fázy stlačiť raz krátko 
horné tlačidlo a začne meranie cyklistiky. 
Ďalšou prechodovou fázou medzi cyklistikou a behom vyvoláte opäť podržaním horného tlačidla na dve 
sekundy. 
A z prechodovej fázy k behu sa prepnete opäť krátkym stlačením horného tlačidla. 

 
Špecifické športy – Beh na páse (Run Indoor) 
V tomto prípade je dôležité spomenúť kalibráciu. Hneď ako ukončíte aktivitu behanie na páse, 
môžete skalibrovať ubehnutú vzdialenosť s tým, čo vám píše pás. Ako budete postupom času 
pridávať kalibračné hodnoty, hodinky sa naučia váš štýl a budú zobrazovať údaje presnejšie. 

 
 

Firstbeat funkcia – VO2max, TD, Recovery time 
Hodinky vďaka spolupráci so spoločnosťou Firstbeat dokážu tiež merať hodnoty maximálnej 
spotreby vzduchu (VO2max), tréningovej záťaž (TD) a doby zotavenia (Recovery time). 
Všetko sa zobrazuje prehľadne v štatistikách ako na hodinkách, tak v aplikácii. 
Pre pochopenie týchto funkcií sa pozrite priamo do originálneho anglického návodu 
v aplikácii Amazfit Watch pod Profile –> Help –> Amazfit Stratos / Stratos+ –> Sports –> 
Kapitola Physical indices for the sport 
Prekladom by mohlo dôjsť ku skresleniu a aj tak ide najmä o údaje pre pokročilejších športovcov, 
ktorí už budú vedieť, o čo ide. 

 
 

Spárovanie výsledkov s aplikáciou Strava 
Hodinky, ako aj aplikácia Amazfit Watch dokáže hodnoty synchronizovať so známou aplikáciou 
Strava. Spojenie môžete realizovať v aplikácii Amazfit Watch pod Profile –> Third-party accounts 
–> Strava a dole dotykom vpravo na unauthorized. Následne sa prihlásite do Strava účtu. 

 
 
 

Informácie o Amazfit Stratos 
Názov: Amazfit Stratos Model: A1619 
Typ pripojenia: Bluetooth 4.0 BLE/WiFi Kapacita batérie: 290 mAh 
Odolnosť voči vode a prachu: 5 ATM/50 M Vstupný prúd: 300 mA  
Frekvencia: 2402 – 2480 MHz Prevádzková teplota: 0 °C – 40 °C 
Vstupné napätie nabíjačky: 5 V 
Kompatibilné zariadenie: iPhone 4S alebo vyšší s iOS 8.0 a vyšším, Android 4.4 a vyšší na telefónoch 
s Bluetooth 4.0 a vyšším 

Dodávateľ: 
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