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01 Obsah balenia

Inteligentné hodinky s remienkom, ×1 Nabíjacia základňa ×1 Návod na použitie, ×1

03 Inštalácia aplikácie

Hodinky fungujú s aplikáciou Amazfit. Aplikácia Amazfit vám pomáha ovládať inteligentné hodinky  
a všetky ich funkcie.

1. Hodinky zapnite stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia.
2. Pomocou mobilného telefónu nasnímajte QR kód v návode na použitie, 
čím si do svojho mobilného telefónu stiahnete aplikáciu Amazfit. 
Najnovšiu verziu aplikácie Amazfit si môžete stiahnuť aj z obchodu 
Google Play Store alebo Apple App store.

Poznámka
1. Chcete-li mít co lepší uživatelské možnosti, použijte nejnovější verzi 

aplikace Amazfit.
2. Je vyžadován operační systém Android 5.0, iOS 10.0 nebo vyšší. 
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05 Nabíjanie hodiniek

Na nabíjanie hodiniek používajte len originálnu nabíjačku. Nabíjacie platničky na zadnej strane 
hodiniek sa majú zarovnať s platničkami na nabíjačke. Keď sa začnú hodinky nabíjať, na obrazovke 
sa zobrazí indikátor nabíjania.

Poznámka:
Na nabíjanie produktu používajte len originálnu nabíjaciu 
základňu, ktorá sa dodáva v balení s produktom. Taktiež 
zabezpečte, aby sa nabíjacia základňa vždy udržiavala v suchu.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom stanoveným pre digitálne zariadenia 
triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby bola zabezpečená 
zodpovedajúca ochrana proti škodlivému rušeniu v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, 
používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčné žiarenie, ktoré môže pri nedodržaní inštrukcií na 
inštaláciu a používanie spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Zároveň však nie je 
možné garantovať, že sa rušenie v konkrétnej inštalácii nebude vyskytovať. Ak bude toto zariadenie 
zdrojom škodlivého rušenia príjmu rádia alebo televízora, čo je možné stanoviť vypnutím a zapnutím 
zariadenia, odporúčame odstrániť rušenie jedným z nasledovných spôsobov:

02 Stručné informácie o hodinkách

Poznámka: Ak sú hodinky vypnuté a po stlačení a podržaní tlačidla zapnutia/vypnutia sa nezapnú, 
úroveň nabitia batérie môže byť nízka. Hodinky nabite a skúste to znova.

Nahor 0····

o 

Nadol o------

  

· ---•Tlačidlo zapnutia 
a vypnutia/výberu

· ------o Späť 

04 Spárovanie hodiniek 

� ••·••0 Senzor tepu

� 

· ···-0 Nabíjacie platničky

1. Otvorte si vo svojom mobilnom telefóne aplikáciu Amazfit a vytvorte si účet. Ak už máte 
vytvorený účet, prihláste sa.

2. Zo zoznamu zariadení vyberte hodinky, ktoré chcete spárovať. Spárovanie dokončite podľa 
pokynov v aplikácii.

3. Po spárovaní sa na hodinkách zobrazí správny čas. Podľa potreby môžete nastaviť ďalšie 
funkcie hodiniek.

Poznámka:
Hodinky nepárujte priamo pomocou Bluetooth mobilného 
telefónu. Pre správne spárovanie hodiniek dodržiavajte 
postup uvedený v aplikácii.
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06 Regulačné oznámenie

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia podlieha 
nasledovným dvom podmienkam:

1. toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
2. toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže 

spôsobiť neželanú prevádzku.

FCC ID: 2ACBUA1919 

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou 
za súlad s predpismi, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie 
zariadenia.
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- Otočte alebo premiestnite anténu na príjem signálu.
- Presuňte zariadenie ďalej od prijímača.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než je ten, ku ktorému je pripojený 
prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Zariadenie sa hodnotilo, či spĺňa všeobecnú požiadavku na RF 
expozíciu. Zariadenie sa môže bez obmedzenia používať v 
prenosných expozičných podmienkach. 
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Toto zariadenie je v súlade s normou/normami Canada license-exempt RSS. Prevádzka zariadenia 
podlieha nasledovným dvom podmienkam:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
(2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú 
prevádzku zariadenia.

IC: 21806-Al919 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 

9 

07 Informácie o likvidácii a recyklácii

-

Nasledujúci symbol znamená, že toto zariadenie musí byť na konci svojej životnosti 
zlikvidované oddelene od bežného komunálneho odpadu. Upozorňujeme, že vy ste 
zodpovedný za likvidáciu elektronického zariadenia v strediskách na recyklovanie odpadu, 
aby ste tak pomohli chrániť prírodné zdroje.
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09 Bezpečnostný oznam 

1. Zariadenie je vodoodolné s certifikovaným hodnotením 5ATM. To znamená, že zariadenie je 
odolné voči dažďu a môže sa nosiť počas sprchovania. Taktiež sa môže použiť pri činnostiach v 
plytkej vode (napr. plávanie v bazéne).

2. Hodinky sa však nesmú používať pri potápaní, v kúpeli, saune ani pri iných činnostiach s rýchlym 
pohybom vody alebo ponáraním do väčších hĺbok.

3. Neobsluhujte hodinky pod vodou. Keď chcete po kúpaní hodinky obsluhovať alebo nabiť, najskôr 
ich osušte suchou handričkou.

4. Hodinky nie sú chránené pred chemickými činidlami, kyslými a zásaditými roztokmi atď. Na 
defekty spôsobené tekutinami sa záruka nevzťahuje.
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11 Záruka a podmienky vrátenia 

Podľa nariadení Industry Canada sa môže rádiový vysielač prevádzkovať len za použitia antény typu a a 
maximálneho (alebo menšieho) dosahu pre vysielač schválený organizáciou Industry Canada. Pre zníženie 
potencionálneho rádiového rušenia ostatných používateľov je nutné voliť typ antény a jej dosah tak, aby 
ekvivalent izotropicky vyžarovanej energie (e.i.r.p.) nebol väčší ako nutný pre úspešnú komunikáciu.
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08 Certifikácie a bezpečnostné schválenia 

CE 

10 Základné parametre 

12 

Model produktu: A1919
Bezdrôtová pripojiteľnosť: BT 5.0, BLE 
Vstup: 5 V :-:-: 500 mA MAX 
Frekvencia: 2402 – 2480 MHz Max. výstup: 0 dBm
Teplota počas prevádzky: 0 °C až 45 °C
Hodnotenie odolnosti voči vode: 5 ATM
Požiadavky zariadenia: Zariadenia s nainštalovaným operačným systémom Android 5.0 alebo 
iOS 10.0 alebo vyšším verziami operačného systému
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Spoločnosť Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové 
zariadenie typu A1919 vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode 
je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese:
http://en.amazfit.com/support.html
Viac regulačných informácií a logá certifikácie produktu/súladu produktu v súvislosti 
s produktom Amazfit T-Rex nájdete v časti Regulatory (Regulačné informácie) vo vašich 
hodinkách Amazfit T-Rex.

Obmedzená záruka Amazfit Limited Warranty sa vzťahuje na výrobné chyby produktov Amazfit počnúc 
pôvodným dátumom nákupu. Záruka trvá 12 mesiacov, prípadne inak dlhé obdobie podľa požiadaviek 
platných spotrebiteľských právnych predpisov v krajine spotrebiteľa. Naša záruka je doplnkom k právam 
podľa platných spotrebiteľských právnych predpisov.

Oficiálna webová stránka: en.amazfit.com
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