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Uživatelská příručka

01 Obsah balení

Chytré hodinky
(včetně řemínku)

Nabíjecí základna

Uživatelská příručka

02 Představení produktu
Poznámka: Pokud hodinky po dlouhém stisknutí zapínacího tlačítka nebudou
fungovat, nabijte je a zkuste to znovu.
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Zapnutí: dlouze držte tlačítko SELECT po dobu asi 2 sekund, dokud se
hodinky nezapnou.
Potvrzení: stiskněte tlačítko SELECT.
Nahoru: stiskněte tlačítko UP.
Dolů: stiskněte tlačítko DOWN .
Zrušit: stiskněte tlačítko BACK.
Aktivace podsvícení: dlouze stiskněte tlačítko BACK po dobu asi 2 sekund.
Pozastavení aktivity/pokračování v aktivitě: v režimu cvičení stiskněte tlačítko
SELECT.
Zastavení aktivity: stiskněte tlačítko BACK , když je cvičení pozastaveno.
Vyhledání telefonu: dlouze stiskněte tlačítka BACK a UP po dobu asi 2
sekund.
Restart: dlouze stiskněte tlačítka SELECT a UP po dobu asi 2 sekund, než se
hodinky restartují.
Tovární nastavení: dlouze stiskněte tlačítka BACK a DOWN po dobu asi 2
sekund. Jakmile se zobrazí potvrzovací stránka, stiskněte tlačítko SELECT
pro potvrzení továrního nastavení nebo stiskněte tlačítko BACK pro zrušení.
Zobrazit informace o certifikaci: stiskněte tlačítka SELECT a DOWN po dobu
asi 2 sekund. Následně se zobrazí informace o certifikaci na stránce
Supervision.

03 Instalace aplikace
Pomocí telefonu naskenujte QR kód vpravo a stáhněte si a nainstalujte
aplikaci.
Poznámky:
1. Pro optimální fungování proveďte na vyžádání
aktualizaci aplikace na nejnovější verzi.
Hodinky je možné připojit k chytrým telefonům
2. s operačními systémy Android 5.0 nebo iOS
10.0 a novějším.

04 Spárování hodinek
1. Spusťte aplikaci, přihlaste se nebo si vytvořte účet.
2. Hodinky zapnete dlouhým stisknutím tlačítka SELECT.
3. V aplikaci zvolte Profil > moje zařízení> přidat, přidejte zařízení Amazfit
Neo, stisknutím tlačítka SELECT potvrďte párování a proces dokončete
podle pokynů aplikace. Po dokončení párování hodinky zobrazí správný
čas.

05 Nabíjení hodinek
K nabíjení hodinek používejte pouze originální nabíjecí základnu. Připojte
hodinky k nabíjecí základně tak, aby se nabíjecí port hodinek dotýkal kovových
kontaktů nabíjecí základny. Po zahájení nabíjení se zobrazí symbol nabíjení.

Poznámka:
1. Používejte originální nabíjecí základnu a ujistěte se, že je nabíjecí port
suchý.
2. Srovnejte kovové kontakty nabíjecí základny s polohovací drážkou hodinek a
ujistěte se, že jsou hodinky bezpečně upevněny.
3. Připojte port USB k nabíječce vašeho mobilního telefonu s výstupním
proudem vyšším než 500 mA nebo k portu USB vašeho počítače.

06 Základní parametry
Model: A2001
Kapacita baterie: 160 mAh
Vstup: 5V 500mA
Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0 BLE
Hodnocení odolnosti ve vodě: 5 ATM
Okolní provozní teplota: 0 °C–45 °C
Požadavky na systém: Android 5.0 nebo iOS 10.0 a novější

07 Informace o likvidaci a recyklaci
Všechny produkty s tímto symbolem spadají do odpadu z
elektrických a elektronických zařízení (WEEE podle směrnice
2012/19/EU), který by neměl být směšován s netříděným domácím
odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí
tím, že předáte odpadní zařízení do určeného sběrného místa
stanoveného vládními nebo místními úřady pro účel recyklace
odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace a
recyklace pomůže předcházet možným negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na instalační firmu nebo
na místní úřady, kde se dozvíte další informace a podmínky ohledně
těchto sběrných míst.

08 Certifikace a bezpečnostní schválení
Společnost Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. tímto
prohlašuje, že rádiové zařízení typu A2001 vyhovuje požadavkům
směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k
dispozici na následující internetové adrese:
http://en.amazfit.com/support.html

09 Bezpečnostní upozornění
1. Toto zařízení je vodotěsné s certifikovaným hodnocením 5 ATM. To
znamená, že je odolné vůči dešti a lze jej nosit ve sprše. Lze jej rovněž
používat při aktivitách v mělké vodě, například při plavání v bazénu.
Tyto hodinky však nepoužívejte při potápění s akvalungem, koupání,
2. saunování nebo při jiných aktivitách, při kterých dochází k rychlému
proudění vody nebo k ponoření do hluboké vody.
Tyto hodinky neovládejte pod vodou. Pokud byly hodinky ponořené, před
3. použitím nebo nabíjením je nejdříve osušte suchým hadříkem.
Tyto hodinky nejsou chráněny proti chemickým činidlům, kyselým nebo
zásaditým roztokům atd. Na vady způsobené poškozením tekutinami se
4. nevztahuje záruka.

10 Záruka a vrácení zboží
Omezená záruka Amazfit pokrývá produkty Amazfit v souvislosti s výrobními
vadami počínaje datem původního nákupu, po trvání záruční doby 1 roku nebo
jiné záruční doby, jak vyžadují platné spotřebitelské zákony v zemi nákupu
zákazníka, naše záruka je doplněním práv poskytovaných platnými
spotřebitelskými zákony.
Oficiální web: en.amazfit.com
Webové stránky podpory: support.amazfit.com

Dovozce:
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