01 Obsah balení

02 Instalace aplikace
Pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód v návodu k použití, abyste do něj stáhli aplikaci
Amazfit. Nejnovější verzi aplikace Amazfit můžete také stáhnout z
Google Play Store nebo Apple
App Store.

Chytré hodinky s páskem, 1x

Nabíjecí základna, 1x

Návod k použití, 1x
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03 Popis hodinek
Dlouze stiskněte tlačítko Zap/Vyp v horní pravé části hodinek. Displej hodinek se rozsvítí a zobrazí
animaci zaváděcího systému.
Tlačítko Zap/Start

Při prvním spuštění hodinek se na displeji objeví QR kód pro provázání.

Snímač tepové
frekvence

Rychlé
uvolnění
pásku

05 Párování hodinek

vyšší než 500 mA), abyste hodinky nabili.

Poznámka:

07 Regulační oznámení

Zařízení musí přijímat jakékoli přijaté vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí
provoz.

- Změňte orientaci přijímací antény nebo jí přemístěte.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Kontaktujte prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika a požádejte o radu.

Zařízení musí přijímat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost zařízení.
IC:21806-A1929

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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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.
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10 Opatření
Společnost Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že radiové zařízení typu
A1929 odpovídá požadavkům evropské směrnice 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě
naleznete na následující adrese:
http://en.amazfit.com/support.html

Nepoužívejte hodinky pod vodou. Pokud jsou hodinky ponořeny do vody, nesahejte na dotykovou
obrazovku, ani je nenabíjejte, dokud je neosušíte otřením suchým hadříkem.

Více informací o souladu s předpisy, certifikaci a označení shody pro zařízení Amazfit
Stratos 3 naleznete v části „Regulatory“ (Předpisy) vašeho zařízení Amazfit Stratos 3.
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11 Základní parametry

12 Bezpečnostní upozornění

Model: A1929 Šířka pásku:
22 mm Kapacita baterie:
300 mAh
Provozní teplota: 0 °C až 45 °C Vstup: 5 V
0,5 A (MAX)
Kmitočet: 2402–2480 MHz
Max. výkon: 10 dBm
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g 2.4GHz; BT 4.0 BLE
Odolnost vůči vodě: 5 ATM (tlak ekvivalentní hloubce 50 m)
Kompatibilita: Hodinky jsou kompatibilní se zařízeními, která podporují Bluetooth 4.0 a jsou nainstalována s
Android 5.0, iOS 10.0, nebo novějšími verzemi.
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Použití zařízení v prostředích jako např. na čerpacích stanicích, ve skladu paliv, chemických továrnách,
přepravních nebo skladovacích zařízeních pro paliva nebo chemické vzorky je přísně zakázáno. Jinak
může dojít k výbuchu nebo požáru.
Děti a domácí zvířata v žádném případě nesmí spolknout nebo okusovat toto zařízení nebo jeho
příslušenství, aby nedošlo ke zranění.
Je přísně zakázáno umisťovat toto zařízení do oblastí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou.
Jinak může dojít k výbuchu nebo požáru.
Uložení tohoto zařízení do blízkosti zdroje tepla nebo otevřeného ohně, jako např. trub a elektrických
topičů, je přísně zakázáno.
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13 Bezpečnost baterie
5. Někteří lidé trpí různými alergiemi. Jejich pokožka může být alergická na plasty, kůži, vlákna a jiné
materiály. Dlouhodobý kontakt s kůží může vyvolat reakce jako otok, zanícení a podobně.
Kdokoliv, kdo má podobné příznaky, musí přestat zařízení používat a kontaktovat lékaře.
6. Nepoužívejte neschválené nebo nekompatibilní napájecí adaptéry, nabíječky nebo datové kabely,
které mohou poškodit zařízení a jeho příslušenství. Dále mohou způsobit požár, výbuch nebo jiné
nebezpečné situace.
7. Rádiové vlny vytvářené zařízením mohou ovlivnit běžný chod implantabilních zdravotnických prostředků
či osobních lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory a naslouchadla. Pokud tyto zdravotnické
prostředky používáte, obraťte se na jejich výrobce ohledně omezení spojených s jejich používáním.
8. Se zařízením a jeho příslušenstvím nezacházejte jako s běžným domácím odpadem. Dodržujte místní
předpisy týkající se likvidace zařízení a jeho příslušenství a předejte je k recyklaci.

Baterii nedemontujte ani neusazujte, nevkládejte cizí tělesa, neponořujte do kapaliny, aby nedošlo
k úniku kapaliny z baterie, jejímu přehřátí, vznícení nebo výbuchu.
Pokud dochází k úniku kapaliny z baterie, zabraňte jejímu kontaktu s kůží nebo očima. Pokud se taková
kapalina dostane do kontaktu s kůží nebo očima, zasažená místa opláchněte čistou vodou a ihned
kontaktujte lékaře.
Baterii nevhazujte do ohně, jinak může dojít k jejímu vznícení a výbuchu.
Baterii likvidujte podle místních nařízení, v žádném případě jako běžný domácí odpad.
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14 Péče a údržba
7. Nedovolte, aby děti nebo domácí zvířata baterii spolkly nebo rozkousaly, aby nedošlo k jejich zranění
nebo výbuchu baterie.
8. Baterii neupusťte, nemačkejte, ani neprorážejte, aby nedošlo ke zkratu a přehřátí uvnitř baterie z
důvodu silného vnějšího tlaku.
9. Poškozené baterie nepoužívejte.

Voděodolné zařízení a pásek pravidelně čistěte vodou a před nošením je osušte měkkým hadříkem.
Při čištění nepoužívejte čisticí prostředky, jako např. mýdlo, tekuté mýdlo, koupelovou pěnu a emulzi,
abyste se vyhnuli přítomnosti chemických zbytků, které by mohly podráždit kůži a způsobit korozi
voděodolného zařízení.

Nenamáčejte kožený pásek, který není voděodolný, aby nedošlo ke zkrácení jeho životnosti.
Světlý pásek nepoužívejte s tmavým oděvem, abyste zabránili jeho obarvení.
Zařízení není vhodné do sauny, nebo parní lázně, protože může být ovlivněna jeho
voděodolnost.
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15 Zvláštní poznámky

16 Záruka a zásady vracení zboží

Toto zařízení neslouží pro lékařské účely, takže údaje a informace zde uvedené jsou poskytnuty pouze jako
referenční.
Pokud bez povolení demontujete obal tohoto zařízení, nebude Vám posléze poskytnuta žádná záruka.
Obrázky uvedené v tomto návodu jsou použity pouze jako referenční pro instruování uživatele.
Přizpůsobte je vašemu aktuálnímu produktu.
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Oficiální webové stránky:
en.amazfit.com Podpora:
support.amazfit.com E-mail:
support@amazfit.com
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