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Návod k použití produktu



01 Obsah balení

Návod k použitíČtyři páry silikonových koncovek
 (Při dodání jsou na sluchátkách připojeny 

silikonové koncovky velikosti M)

Levé a pravé sluchátko Nabíjecí kabel
USB typu C 

Nabíjecí pouzdro
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Sluchátka

Nabíjecí pouzdro

02 Informace o produktu

Indikátor Nabíjecí port USB typu C Otevřete otočením

Magnety

Silikonový nástavec

Napájecí port



03 Použití

Instalace aplikace

1.
2.
3.
4.

Otevřete aplikaci v telefonu a zaregistrujte se nebo se přihlaste pomocí svého účtu.
Otevřete nabíjecí pouzdro a vyjměte sluchátka.
V aplikaci vyberte „Přidat zařízení“ a poté „Moje“> „Moje zařízení“ a přidejte Amazfit ZenBuds.
V aplikaci můžete ovládat přehrávání rytmu nebo využívat další funkce.

Chcete-li zlepšit svou zkušenost s aplikací, 
aktualizujte si aplikaci vždy na nejnovější verzi.
Systém vyžaduje Android 5.0 nebo iOS 10.0 nebo novější.

Používání Amazfit ZenBuds

Naskenujte pomocí telefonu QR kód vpravo, stáhněte 
a nainstalujte si nejnovější verzi aplikace.

Poznámky:
1.

2.

Jakmile jsou Amazfit ZenBuds připojeny a používány, zkontrolujte, zda je 
povoleno Bluetooth připojení.
Před použitím doporučujeme Amazfit ZenBuds nabít.

Poznámky:
1.

2.



1.

2.

Nabíjení
Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, poté se sluchátka automaticky přepnou 
do stavu nabíjení.
K nabíjení nabíjecího pouzdra použijte nabíjecí kabel USB typu C dodávaný s výrobkem. 
Během nabíjení budou postupně blikat tři bílé kontrolky úrovně nabití. Když všechny tři 
bílé indikátory svítí, nabíjení je dokončeno.

1.

2.

Zobrazení stavu baterie sluchátek: Po připojení sluchátek k zařízení si úroveň jejich 
nabití zobrazte v aplikaci.
Zobrazení stavu baterie nabíjecího pouzdra: Otevřete nabíjecí pouzdro a zkontrolujte, 
zda je pouzdro nabité, pomocí bílých kontrolek. Pokud levá kontrolka bliká, signalizuje 
to nízký stav energie. Okamžitě pouzdro nabijte.

Poznámka:
Pokud jsou sluchátka v nabíjecím pouzdru, příslušná kontrolka bliká. Pokud kontrolka 
nebliká, sluchátka nejsou bezpečně na svém místě, což má za následek selhání nabíjení 
sluchátek. Pokud k tomu dojde, upravte umístění sluchátek nebo je vyjměte a znovu vložte. 
Levý indikátor konkrétně odpovídá levému sluchátku a pravý indikátor odpovídá pravému 
sluchátku.

04 Zobrazení stavu baterie



Model: Sluchátka A1943; Nabíjecí pouzdro A1945
Kapacita baterií: Sluchátka 10 mAh; Nabíjecí pouzdro 280 mAh 1,06 Wh 
Vstup: Sluchátka 5 V       0,01 A; Nabíjecí pouzdro 5 V        0,2 A
Výstup nabíjecího pouzdra: 5 V        0,02 A
Systémové požadavky: Android 5.0 nebo iOS 10.0 nebo novější
Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0 BLE
Funkční teplota okolí: 0°C - 45°C

06 Základní parametry

Vyberte správnou velikost koncovek pro vaše uši a poté mírně upravte úhel náušníků, 
abyste zajistili, že těsně přiléhají k vašemu uchu, aby měla optimální efekt blokování 
šumu.

05 Pohodlné nošení



07 Regulační upozornění

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma 
podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může 
způsobit nežádoucí provoz.

FCC ID: 2AC8UA1943

Poznámka: Tento produkt byl testován a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B 
podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou 
ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Tento produkt generuje, používá 
a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalován a používán 
v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však 
žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud tento výrobek způsobuje 
škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:
— Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
— Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
— Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
— Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.
Zařízení bylo hodnoceno tak, že splňuje obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu 
záření. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

Vezměte prosím na vědomí, že změny nebo úpravy, které nejsou 
výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, 
mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.



Toto zařízení vyhovuje standardům RSS osvobozeným od licence Industry Canada. 
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může 
způsobit nežádoucí provoz zařízení.

IC: 21806-A1943    CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils 
radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si 
le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Podle předpisů Industry Canada může tento rádiový vysílač pracovat pouze s anténou typu 
a maximálního (nebo menšího) zisku schváleného pro vysílač Industry Canada. Aby se 
snížilo potenciální rádiové rušení ostatním uživatelům, měl by být typ antény a její zisk 
zvolen tak, aby ekvivalentní izotropně vyzařovaný výkon (e.i.r.p.) nebyl větší než ten, který je 
nezbytný pro úspěšnou komunikaci.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut 
fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour 
l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage 
radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son 
gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas 
l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.



10 Bezpečnostní informace 

Před použitím a provozováním tohoto produktu si přečtěte a dodržujte níže uvedená 
bezpečnostní opatření, abyste zajistili nejlepší výkon produktu a zabránili nebezpečným 
nebo nezákonným situacím. Použití a provozní prostředí:

08 Informace o likvidaci a recyklaci

Následující symbol signalizuje, že toto zařízení musí být na konci své životnosti 
likvidováno odděleně od běžného domovního odpadu. Vezměte prosím na vědomí, 
že je vaší odpovědností za likvidaci elektronického zařízení v recyklačních 
centrech, abyste pomohli chránit přírodní zdroje.

09 Certifikace a bezpečnostní schválení

Společnost Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že 
rádiové zařízení typu A1943 / A1945 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné 
znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
http://en.amazfit.com/support.html



1.

2.

3.

4.
5.

6.

 7.

8.

9.

Používejte napájecí adaptér, který prošel povinnou certifikací a splňuje požadavky norem pro 
nabíjení.
Nevystavujte tento výrobek tekoucí vodě ani jej neponořujte do vody. Nenoste tento výrobek 
při koupání nebo při vodních sportech.
Tento výrobek a jeho příslušenství jsou malými částmi. Uchovávejte tento výrobek a jeho 
příslušenství mimo dosah dětí. Děti mohou nechtěně poškodit produkt a jeho příslušenství 
nebo mohou spolknout malé části, a tím být vystaveny udušení nebo jiným rizikům. Pokud 
sluchátka nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra a chraňte je před dětmi a domácími 
zvířaty.
Tento výrobek není hračka. Děti by jej měly používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
Nepoužívejte poškozená nebo upravená sluchátka nebo nabíjecí pouzdra. Poškozené nebo 
upravené baterie mohou způsobit nepředvídatelná rizika, jako je požár, výbuch nebo zranění.
Produkt nepřehřívejte (například nevystavujte přímému slunečnímu záření, chraňte před 
ohněm atd.).
Nepoužívejte tento produkt na místech, kde je použití bezdrátových zařízení výslovně 
zakázáno; v opačném případě může interferovat s jinými elektronickými zařízeními nebo 
způsobit další nebezpečí.
Tento výrobek obsahuje součásti a rádiové vysílače, které generují elektromagnetické pole, 
které může rušit kardiostimulátory, defibrilátory, naslouchátka nebo jiné lékařské vybavení. 
Udržujte produkt v bezpečné vzdálenosti od lékařského vybavení. Poraďte se s výrobcem 
zdravotnických prostředků ohledně omezení používání zdravotnických prostředků. Pokud 
máte podezření, že tento produkt ruší váš kardiostimulátor, defibrilátor, naslouchátko nebo 
jiné lékařské zařízení, okamžitě přestaňte používat.
Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem produktu pro použití s   tímto modelem. 
Pokud použijete jiné typy příslušenství, můžete porušit záruční podmínky tohoto produktu 
a příslušné předpisy země, kde se produkt nachází, a může dojít k nebezpečným incidentům 
nebo nehodám.

Bezpečnost používání



1.

2.

3.

4.

5.

Dodržujte dopravní předpisy ve vaší oblasti nebo zemi. Nepoužívejte tento výrobek při 
řízení.
Pamatujte, že vaše bezpečná jízda je vaší první prioritou. Nevěnujte se do rušivým 
aktivitám. 
Vlivem rádiového rušení tohoto produktu může dojít k poruše automobilové elektroniky. 
Podrobnosti získáte od výrobce.
Bezdrátová zařízení mohou interferovat s letovými systémy letadel. Dodržujte příslušné 
předpisy leteckých společností. Nepoužívejte tento produkt tam, kde jsou zakázána 
bezdrátová zařízení.
Pokud používáte Amazfit ZenBuds při provádění činností vyžadujících soustředění, 
věnujte pozornost své vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních, například při jízdě na 
kole nebo při chůzi po silnicích, staveništích nebo železnicích nebo v jejich blízkosti. 
Vyjměte Amazfit ZenBuds z uší nebo upravte hlasitost tak, abyste slyšeli okolní zvuky, 
včetně alarmů a varovných signálů.

Dopravní informace

1.

2.

Někteří lidé mohou mít alergické kožní reakce na plasty, kůži, vlákna a jiné materiály 
a příznaky, jako je zarudnutí, otok a zánět, se vyskytnou po dlouhodobém kontaktu se 
složkami tohoto produktu. Pokud se u vás takové příznaky objeví, přestaňte jej používat 
a poraďte se s lékařem.
Pokud nebudou sluchátka správně čištěna, mohu způsobit ušní infekce. Sluchátka 
pravidelně čistěte měkkým bezprašným hadříkem. Sluchátka nenamáčejte, ani na zařízení 
nepoužívejte spreje, rozpouštědla nebo brusiva. Pokud začnete mít problémy s pokožkou, 
okamžitě je přestaňte používat. Pokud tyto problémy přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Při používání tohoto produktu se doporučuje používat minimální nutnou hlasitost  
pro poslech hudby, aby nedošlo k poškození sluchu. Dlouhodobé vystavení 
vysoké hlasitosti může způsobit trvalou ztrátu sluchu.

Zdravotní informace



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nepoužívejte výrobek v prašném, vlhkém, špinavém prostředí nebo v silných 
magnetických polích, což může způsobit poruchu vnitřních obvodů zařízení. Při instalaci 
tohoto produktu se vyhýbejte zařízením se silným magnetickým nebo elektrickým polem, 
jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
Nepoužívejte tento výrobek během bouřky. Bouřky mohou způsobit poruchu zařízení 
nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Používání tohoto produktu v prostředích, jako jsou čerpací stanice, sklady pohonných 
hmot, chemické závody, přepravní nebo skladovací zařízení pro vzorky paliva nebo 
chemikálií, je přísně zakázáno a může způsobit výbuch nebo požár.
Tento výrobek používejte v teplotním rozsahu 0°C - 45°C a produkt a jeho příslušenství 
skladujte v teplotním rozsahu -40°C až +70°C.
Příliš vysoká nebo příliš nízká teplota prostředí může způsobit poruchu produktu. 
Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, například palubní desce automobilu 
nebo okennímu parapetu.
Neumisťujte tento výrobek do blízkosti zdrojů tepla nebo ohně, jako jsou elektrické 
ohřívače, mikrovlnné trouby, ohřívače vody, trouby, kamna, svíčky nebo na místa, kde 
může dojít k vysokým teplotám.
Do blízkosti přijímače nebo reproduktoru zařízení nepokládejte ostré kovové předměty, 
jako jsou špendlíky, protože by se mohly přichytit ke sluchátkům a poranit vás.

Provozní prostředí



1.

2.

3.

4.

5.

Udržujte tento výrobek a jeho příslušenství v suchu. Výrobek nesušte pomocí externího 
topného zařízení, jako je mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.
Neumisťujte tento výrobek ani jeho příslušenství na místa s příliš vysokými nebo 
nízkými teplotami, které by mohly způsobit jeho nesprávnou funkci, vznícení nebo 
explozi.
Před čištěním a údržbou přestaňte produkt používat, ukončete všechny aplikace 
a odpojte všechna připojení od ostatních zařízení.
K čištění tohoto produktu nebo jeho příslušenství nepoužívejte agresivní chemikálie, 
čisticí prostředky nebo silné čisticí prostředky. K čištění výrobku nebo jeho 
příslušenství používejte čistý, suchý a měkký hadřík.
Nevystavujte produkt kartám s magnetickým proužkem (jako jsou bankovní karty, 
telefonní karty atd.) po dlouhou dobu, jinak by magnetické proužky karty mohly být 
magnetickým polem produktu poškozeny.

Péče a údržba



1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

Tento výrobek je vybaven nevyjímatelnou vestavěnou baterií. Nevyměňujte baterii sami, 
abyste nepoškodili baterii nebo produkt.
Nevystavujte baterii vysokým teplotám ani zařízením generujícím teplo, jako je sluneční 
světlo, topení, mikrovlnné trouby atd.
Baterii nerozebírejte ani neupravujte, nevkládejte do ní cizí předměty ani ji neponořujte do 
kapaliny, jinak může baterie vytékat, přehřívat se, vznítit nebo explodovat.
Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu pokožky nebo očí s uniklou kapalinou. Dojde-li 
ke kontaktu pokožky nebo očí s kapalinou, ihned ji vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc v nemocnici.
Nevhazujte baterii do ohně, mohlo by dojít k jejímu vznícení a výbuchu. 
Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nevhazujte baterie do domovního 
odpadu.
Nedovolte dětem nebo zvířatům kousat baterii, protože by to mohlo způsobit zranění 
nebo explozi baterie.
Chraňte baterii před pádem, mačkáním nebo propíchnutím a nevystavujte ji vysokému 
vnějšímu tlaku, který by mohl způsobit zkrat a přehřátí uvnitř baterie.
Nepoužívejte poškozenou baterii.
Produkt obsahuje lithiovou baterii. Nerozebírejte, nenarážejte, nedrťte a neházejte jej do 
ohně. Pokud silně bobtná, přestaňte jej používat. Nenechávejte jej v prostředí s vysokou 
teplotou.

Bezpečnost baterie



1.
2.

Tento výrobek a jeho příslušenství nelikvidujte jako běžný domácí odpad. 
Dodržujte místní předpisy pro likvidaci tohoto produktu a jeho příslušenství 
a podporujte recyklaci.

Bezpečnost životního prostředí

11 Zvláštní poznámky

1.

2.

3.

4.
5.

Tato příručka je formulována na základě stávajících informací. Na základě principu 
neustálého zlepšování a vývoje si společnost vyhrazuje právo na změnu specifikací a 
funkcí produktu a na úpravy a vylepšení jakéhokoli obsahu popsaného v této příručce.
Obsah této příručky je poskytován na základě stavu produktu v době výroby. Není-li v 
příslušných právních předpisech stanoveno jinak, neposkytuje se žádná záruka, ať 
výslovná nebo předpokládaná, pokud jde o přesnost, spolehlivost nebo obsah 
dokumentu. Proto nebudou přijaty žádné nároky založené na údajích, obrázcích nebo 
textových popisech v této příručce. 
Tento výrobek není lékařským zařízením. Uvedené údaje a informace slouží pouze pro 
informaci. 
Pokud bez povolení odstraníte kryt tohoto produktu, záruka na produkt bude zrušena.
Obrázky v této příručce jsou určeny jako vodítko pro provoz uživatele a slouží pouze pro 
informaci. Řiďte se skutečným produktem.



12 Záruka a zásady vrácení

Omezená záruka Amazfit kryje výrobky Amazfit proti výrobním vadám počínaje původním 
datem nákupu. Záruční doba je 1 rok nebo jiné období, pokud to vyžadují příslušné zákony 
v zemi nákupu zákazníka. Naše záruka je nad rámec práv poskytnutých příslušnými 
spotřebitelskými zákony.
Oficiální web: en.amazfit.com
Web podpory: support.amazfit.com

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




