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01 Obsah balení

Chytré hodinky s řemínkem × 1 Nabíjecí základna × 1 Návod k použití × 1

02 O hodinkách

Poznámka:
Stiskněte a podržte vypínací tlačítko pro zapnutí hodinek. Pokud nená možné 
hodinky zapnout, nejdřív je prosím nabijte.

Tlačítko
zapínání

Nabíjecí čidla

Senzor
tepové frekvence



03 Párování hodinek

04 Nabíjení hodinek

1.

2.
3.

4.

Naskenujte QR kód z Návodu k použití do svého telefonu a stáhněte si do 
telefonu aplikaci. Poslední verzi aplikace si můžete stáhnout také z Google 
Play Store nebo Apple App store.
Otevřete aplikaci, vytvořte si účet a přihlaste se.
Postupujte podle kroků v aplikaci a správně spárujte hodinky. Po dokončení 
párování budou hodinky ukazovat správný čas.
Podle potřeby můžete nastavit i další funkce.

Poznámka:
1.

2.

3.

Pro lepší uživatelský zážitek prosím používejte 
nejnovější verzi aplikace.
Operační systém musí být Android 5.0, iOS 10.0 
nebo vyšší.
Nepárujte hodinky přímo používáním Bluetooth na 
telefonu. Postupujte podle kroků v aplikaci 
a správně spárujte hodinky.

1.

2.

3.

Poznámka: 
1.

2.

Používejte prosím pouze dodanou nabíjecí 
základnu. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí 
základna čistá.
Použijte prosím napájecí adaptér 1A nebo vyšší.

Připojte USB port hodinek nabíjecího kabelu k nabíječce mobilního telefonu 
nebo USB portu počítače.
Vložte hodinky do nabíjecí základny. Dávejte pozor na směr a polohu hodinek 
a ujistěte se, že kovové kontakty na zadní straně hodinek těsně přiléhají 
k nabíjecí základně. 
Když začne nabíjení, displej hodinek zobrazuje nabíjecí proces.

Stáhněte
Zepp Aplikaci



Postup, jak odmontovat nebo namontovat, najdete na obrázku.

Poznámka:
Po namontování řemínku za něj řádně zatáhněte, abyste zajistili jeho správnou 
instalaci.

05 Demontáž a montáž řemínku hodinek

06 Nošení

1.

2.

3.

Nenoste řemínek ani moc utažený, ani moc volný, a ponechejte dostatek 
místa pro to, aby kůže mohla dýchat. Díky tomu se budete cítit pohodlně 
a senzory budou moci fungovat.
Při měření saturace krve kyslíkem noste hodinky správně. Vyhněte se nošení 
hodinek na zápěstním kloubu, držte paži rovně, udržujte pohodlné (přiměřeně 
těsné) spojení mezi hodinkami a pokožkou zápěstí a držte ruku v klidu po 
celou dobu měření. Při vlivu vnějších faktorů (prověšená ruka, houpání ruky, 
chloupky, tetování, atd.), může být výsledek měření nepřesný a měření 
nemusí odpovídat výstupu. 
Doporučujeme vám utáhnout hodinky během cvičení a po skončení opět 
povolit.



07 Základní parametry

Model produktu: A2018
Vstup: 5V d.c. 500mA MAX
Verze Bluetooth: BLE V5.0
BLE výstupní výkon: <5dBm
Provozní teplota: 0°C to 45°C
Hodnocení odolnosti ve vodě. 5 ATM
Bluetooth frekvence: 2400–2483.5 MHz
Zobrazte si informace o certifikaci produktu na stránce Nastavení > Systém > 
Regulatorní certifikace stránka.
Požadavky zařízení: Zařízení nainstalovaná s operačním systémem Android 5.0 
nebo iOS 10.0 nebo vyšším

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky 
vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek 
společností Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. je na základě licence. 
Další 

08 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.


