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Nabíjanie hodiniek
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Umiestnite hodinky na nabíjaciu kolísku podľa obrázka a zapojte nabíjací kábel do 
napájacieho adaptéra USB alebo portu USB.
Použite napájací adaptér, ktorý má menovité napätie 5 V a viac ako 500 mA.

Párovanie hodiniek
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Skontrolujte, či je v telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth. Potom otvorte aplikáciu Amazfit 
a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste k existujúcemu účtu (prípadne vytvorte nový 
účet). Po prihlásenie spárujte zariadenie s telefónom výberom v „Profil“> „Pridať zariadenie“> 
„Sledovať“> „Amazfit Bip S“ („Profile“> „Add Device“> „Watch“> „Amazfit Bip S“). Spárovanie 
vyžaduje identifikáciu zariadenia a stlačenie "Spárovať" ("Pair") na hodinkách.

Likvidácia a recyklácia
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Bezpečnostné upozornenie 
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Zariadenie je vodeodolné s certifikáciou 5 ATM. To znamená, že zariadenie je odolné voči dažďu a možno 
ho nosiť aj pri sprchovaní. Môže byť tiež použité pri aktivitách v plytkej vode, napr. pri plávaní v bazéne. 
Hodinky by sa však nemali používať pri potápaní, kúpanie, saunovanie alebo pri iných aktivitách 
spojených s veľkou rýchlosťou vody alebo hlbším ponorením ako v plytkej vode.
Nepoužívajte prosím hodinky pod vodou. Po ponorení hodinky pred použitím alebo nabíjaním osušte 
suchou handričkou.
Hodinky nie sú chránené pred chemickými činidlami, kyslými alebo zásaditými roztokmi atď. Záruka sa 
nevzťahuje na závady spôsobené poškodením kvapalinami.

Nasledujúci symbol označuje, že tento výrobok musí byť na konci svojej životnosti 
zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Upozorňujeme, že 
zodpovedáte za likvidáciu elektronických zariadení v recyklačných centrách, 
aby ste tak pomáhali chrániť prírodné zdroje.
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Toto zariadenie spĺňa kanadského ministerstva priemyslu pre bezlicenčné prevádzku 
rádiových zariadení. Používanie podlieha týmto dvom podmienkam:
(1)  Zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
(2)  Zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté vonkajšie rušenie vrátane   

 rušenia, ktoré by spôsobilo jeho nežiaduce fungovanie.

IC: 21806-A1821     CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Certifikácia a schválenie bezpečnosti

Spoločnosť Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové 
zariadenie typu A1821 zodpovedá požiadavkám európskej smernice 2014/53/EÚ. Celý 
text vyhlásenia o zhode nájdete na nasledujúcej internetovej adrese:
http://en.amazfit.com/support.html
Viac regulačných informácií, certifikáciu a označenie zhody pre zariadenia Amazfit Bip S, 
nájdete v časti „Regulatory“ (Regulačné predpisy) vášho zariadenia Amazfit Bip S.
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Záruka a zásady vrátenia tovaru

Na všetky produkty Amazfit sa vzťahuje obmedzená jednoročná záruka. 
Oficiálny web: en.amazfit.com
Podpora: support.amazfit.com
Napíšte nám: support@amazfit.com
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Upozornenie - vstavaná batéria

Nepokúšajte sa vymeniť batériu zariadenie sami, ani ju násilím neotvárajte. Na 
nabíjanie zariadenia používajte iba oficiálne nabíjaciu základňu.

Nainštalujte si aplikáciu Amazfit do svojho telefónu

Vyhľadajte „Amazfit“ v App Store / Google Play alebo naskenujte
QR kód nižšie pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie.
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Regulačné oznámenia 

Toto zariadenie spĺňa časti 15 smernice FCC. Používanie podlieha týmto dvom 
podmienkam:

1.  Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
2.  Zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté vonkajšie rušenie vrátane rušenia, ktoré 

by spôsobilo nežiaduce fungovanie. 

FCC ID: 2AC8UA1821

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za 
zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie takéhoto zariadenia.
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-  Zmeňte orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestnite.
-  Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
-  Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než je obvod, v ktorom je pripojený prijímač.
-  Kontaktujte predajcu alebo skúseného rádiového alebo televízneho technika a požiadajte o radu.

Zariadenie bolo vyhodnotené ako spĺňa všeobecné požiadavky pre mieru vystavenie 
radiofrekvenčnímu žiareniu. Zariadenie môže byť bez obmedzenia používané ako prenosné.
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Podľa predpisov kanadského ministerstva priemyslu sa môže tento rádiový vysielač používať 
len s anténou daného typu a s maximálnym (alebo nižším) zosilnením schváleným kanadským 
ministerstvom priemyslu pre vysielače. Za účelom zníženia potenciálu rušenia rádiových 
signálov iných užívateľov by mal byť typ antény a jej zosilnenie zvolený tak, aby ekvivalentný 
izotropný vyžiarený výkon (EIRP) nebol vyšší, než je nevyhnutné pre úspešnú komunikáciu.
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BIP S

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76,
30100 Plzeň
www.beryko.cz

Špecifikácie

Názov produktu: Amazfit Bip S
Model: A1821
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0 BLE
Vstup: max. 5 V       500 mA
Kmitočet: 2402–2480 MHz 
Výstup: max. 0 dBm
Prevádzková teplota: 0°C až 40°C
Odolnosť voči vode: 5 ATM
Požiadavky na zariadenia: Zariadenie s inštalovaným operačným systémom Android 
5.0 alebo iOS 10.0 alebo vyššou verziou.

Poznámka: Na základe testovania tohto zariadenia bolo zistené, že spĺňa limity stanovené pre 
digitálne zariadenia v triede B podľa časti 15 smernice FCC. Tieto limity sú navrhnuté ako 
rozumná ochrana proti škodlivým rušením pri inštalácii v obytných oblastiach. Toto zariadenie 
vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a používané 
v súlade s pokynmi, môže rušiť škodlivá pre rádiovú komunikáciu. Nemožno však zaručiť, že sa 
takéto rušenie neobjaví u konkrétnej inštalácie. Pokiaľ tento produkt spôsobuje rušenie škodlivá 
pre prijímanie rádiového alebo televízneho signálu, čo sa dá stanoviť zapnutím a vypnutím 
zariadenia, je užívateľovi doporučované, aby sa pokúsil opraviť rušenie jedným alebo viacerými 
z nasledujúcich opatrení:
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