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Bezpečnostné pokyny a informácie 
• Ak Amazfit Arc (ďalej len "Arc") nepoužívate, odpojte ho od zásuvky. Ak je plne nabitý Arc 
ponechaný bez použitia, dôjde po čase k jeho samovoľnému vybitiu.
• Pre optimálny výkon batériu vždy udržujte pri teplote 0 ° C až 45 ° C (32 ° F až 113 ° F). 
Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prehriaty alebo podchladený Arc môže 
dočasne prestať pracovať.
• Nevhadzujte Arc do ohňa, pretože môže dôjsť k jeho výbuchu. Dodržujte miestne predpisy. 
Ak je to možné, recyklujte ho. Nevyhadzujte ho do zmesového odpadu.
• Arc nerozoberajte, nerozbíjajte, nedrvte, neohýbajte, neprepichujte alebo inak nepoškodzujte. 
Ak Arc netesní, zabráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou alebo očami. Ak k tomu dôjde, okamžite 
opláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Arc neupravujte a 
nepokúšajte sa doň vkladať cudzie predmety.
• Arc disponuje certifikáciou IP67, čiže je prachuvzdorný a môžete ho ponoriť do vody hlbokej 
až 1 meter na dobu až 30 minút. Silný tlak vody však môže spôsobiť poškodenie tesnenia a Arc 
môže prestať fungovať, nevystavujte preto Arc priamemu tlaku sprchy, hadice, atp.
• Používajte Arc len na špecifikované účely. Nesprávne používanie môže spôsobiť vznik 
požiaru, výbuchu alebo iné nebezpečenstvo a môže mať za následok zrušenie povolení a záruk. 
Nikdy nepoužívajte poškodený MiBand ani nabíjačku. Prístroj nenabíjajte pri búrke. Nabíjačky 
používajte iba vo vnútri budovy.

Recyklace baterií 
 Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku.

Společnost PRG Trading Group s.r.o. spolupracuje se společností REMA system, MiBand k
recyklaci nám můžete buď doručit osobně, nebo jej odevzdat na sběrných místech
společnosti REMA System. Více informací zde - https://xiaomi-store.cz/cs/content/36-
zpetny-odber-baterii-a-elektrozarizeni

Obsah balenia 
1) Náramok Huami Amazfit Arc
2) Nabíjačka s USB konektorom
3) Príručka

Napájanie 
Uistite sa, že Arc nie je úplne vybitý, alebo nemá slabú batériu. Pre zistenie stavu batérie stačí 
tapnúť na spodnú časť displeja. Ak sa displej vôbec nerozsvieti, alebo indikuje slabú batériu, 
najprv Arc nabite, než budete pokračovať v ďalšom nastavovaní.



Spárovanie s telefónom 
Aplikácia Amazfit je dostupná pre Android verzie 4.4 a vyššej a iOS 9.0 a vyšší. Pre stiahnutie 
aplikácie si otvorte Google Obchod Play, alebo Apple App Store a vyhľadajte aplikáciu "Amazfit". 
Tú nainštalujte, spustite a riaďte sa pokynmi pre spárovanie náramku (anglicky, avšak jednoduché). 
Bude nutné si vytvoriť u Huami 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 na telefóne zapnuté Bluetooth. Otvorte aplikáciu Amazfit a riaďte sa pokynmi na 
obrazovke. Akonáhle náramok zavibruje a na displeji uvidíte informáciu o spárovanie, stlačte 
displej v jeho spodnej časti, párovanie sa dokončí.

Používanie náramku 
Akonáhle náramok spárujete so svojím telefónom, automaticky začne sledovať vaše kroky, pohyb, 
spánok atď. Opakovaným stlačením plochy displeja zobrazíte požadované hodnoty. Pre merania 
srdcového tepu držte náramok v stabilnej polohe.

Informácie o Amazfit Arc 
Názov: Huami Amazfit Arc
Typ pripojenia: Bluetooth 4.0 BLE
Odolnosť voči vode a prachu: IP67
Nastaviteľná dĺžka pásku: 155-230mm 

Model: A1603
Kapacita batérie: 70mAh
Vstupný prúd: 45 mA
Prevádzková teplota: 0°C - 45°C

Vstupné napätie nabíjačky: 5V
Kompatibilné zariadenia: iPhone 4S alebo vyšší s iOS 9.0 a vyšším, Android 4.4 a vyšší na 
telefónoch s Bluetooth 4.0 a vyšším 

Legislatívne informácie 
Všetky legislatívne informácie sú priložené na originálnom manuálu v angličtine u samotného 
náramku.

Dovozca: 
Beryko s.r.o. 
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz




