
Amazfit BIP 
Nabíjení

• K používání je zapotřebí telefon s operačním

   systémem Android 4.4 nebo iOS 9 a vyšší.

• Pro ovládání Amazfit BIP se používá 

   aplikace Mi fit, kterou naleznete 

   v Google Play nebo App Store.

• K používání aplikace je nutý Xiaomi účet.

• Ujistěte se, že jsou hodinky připojené přes

  Bluetooth k vašemu telefonu.

• Hodinky odemknete stisknutím tlačítka

  na boku. Poté se aktivuje dotykový displej.

• Pokud se displej nerozsvítí nebo indikuje

   slabou baterii, nabijte jej.

Mi Band 2
Nabíjení

Mi Band 3

Používání

• Před prvním použitím Mi Band 2 nabijte.

• Modul Mi Band 2 vyndejte spodní stranou 

   z řemínku a zapojte jej do nabíječky. 

• Připojte nabíječku do sítě nebo počítače.

• Hladina nabíjení se zobrazuje na displeji.

• K používání je zapotřebí telefon s operačním

   systémem Android 4.4 nebo iOS 9 a vyšší.

• Pro ovládání Mi Band 2 se používá aplikace

   Mi fit, kterou naleznete v Google Play

   nebo App Store.

Amazfit Stratos 2 / Stratos 2S
Nabíjení

Používání

• Pokud se displej nerozsvítí nebo indikuje

   slabou baterii, nabijte hodinky.

• Hodinky položte na 

   nabíjecí stanici, tak

   aby 4 kontakty 

   doléhaly na stanici.

• Stanici připojte pomocí USB.

• K používání je zapotřebí telefon s operačním

   systémem Android 4.4 nebo iOS 9 a vyšší.

• Pro ovládání Amazfit Stratos se používá 

   aplikace Amazfit watch, kterou naleznete 

   v Google Play nebo App Store.

Instalace

• Vložte náramek do přední strany pásku

• Zatlačte druhý konec do slotu

Nabíjení

• Vyjměte náramek z pozdra.

• Táhněte, dokud neuvidíte mezeru.

• Nabijte náramek ihned, jakmile začne

   svítit upozornění.

• Stáhněte si aplikaci Mi Fit pomocí QR kódu

   v Google Play / App Store.

• Určeno pro Android 4.4 nebo iOS 9 a vyšší.

Ovládání

Horní tlačítko:

• Krátký stisk - přepínání widgetů, nahoru

• Dlouhý stisk - rychlá nabídka, návrat zpět

                         - zapnutí (4s) / vypnutí (10s)

Prostřední tlačítko

• Krátký stisk - sportovní aktivity, potvrzení

• Dlouhý stisk - návrat na ciferník

Dolní tlačítko

• Krátký stisk - přepínání widgetů, dolu

• Dlouhý stisk - zobrazení notifikací

Nabíjení 
Hodinky umístěte na nabíjecí kolébku dle obrázku. Ujistěte se, že všechny 4 napájecí kontakty na 
hodinkách přímo dosedají na nabíjecí kolébku. USB kabel od kolébky připojte k PC nebo do 
libovolné USB nabíječky k telefonu. Na hodinách se objeví nápis Charging (nabíjení). Prosím 
použijte USB nabíječku s minimální speficikací 5V a 500mA.

Spárování s telefonem 
Po úspěšném nabití a zapnutí hodinek se objeví na jejich displeji QR kód.
Pro připojení k telefonu musíte mít telefon s Androidem 4.4 nebo vyšším, popř. iOS 9.0 nebo 
vyšším a Bluetooth 4.0 a vyšším.
Zkontrolujte, že máte ve svém telefonu zapnutý Bluetooth.

V Google Play Store nebo v iOS App Store vyhledejte aplikaci „Amazfit Watch“ a nainstalujte ji. 

Po prvním spuštění budete vyzváni k registraci Amazfit účtu, případně registraci skrze Facebook / 
Google. V profilu zvolte datum narození, pohlaví, výšku a váhu kvůli přesným hodnotám měření.

Následně zvolte typ hodinek, které chcete přidat, v našem případě Amazfit Stratos.
Povolte aplikaci používání fotoaparátu a oskenujte telefonem QR kód, zobrazený na displeji 
hodinek. Započne proces párování, který do max. pár minut skončí.
Hodinky máte úspěšně připojeny k telefonu a v aplikaci můžete jak zobrazovat tak nastavovat další 
údaje.

Horní tlačítko

Prostřední tlačítko

Dolní tlačítko



Amazfit Verge PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkty jsou v souladu s platnými evropskými
směrnicemi a normami.

VÝROBCE

Pro Xiaomi communications Co., Ltd vyrobila
společnost Zimi corporation, No. 159 Chengjiang
Middle road, Jiangyin, Jiangsu, Čína.p

Detailnější návod na www.beryko.cz/manualy

LIKVIDACE VÝROBKU

Toto označení na produktu, příslušenství nebo
v dokumentaci značí, že produkt a elektronická
příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, 
kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným 
domácím odpadem.

• Pro zapnutí hodinek stiskněte a držte tlačítko 

   vpravo nahoře. 

• Pro vypnutí hodinek stiskněte a držte stejné 

   tlačítko vpravo nahoře po dobu 6 vteřin.

• QR kód se zobrazí po prvním zapnutí hodinek. 

   Tento kód bude použit pro spárování hodinek.

Zapnutí a vypnutí hodinek

• K používání je zapotřebí telefon s operačním

   systémem Android 4.4 nebo iOS 9 a vyšší.

• Pro ovládání Amazfit Verge se používá 

   aplikace Amazfit watch, kterou naleznete 

   v Google Play nebo App Store.

Párování hodinek

Amazfit Cor / Cor 2

• Pro zapnutí hodinek klepňete na dotykovou

   lištu. 

• Nabíjení probíha pomocí USB kabelu.

• Použijte napájecí 

   adaptér, který má 

   jmenovitý výkon 

   vyšší než 5V a 500mA.

Nabíjení

• K používání je zapotřebí telefon s operačním

   systémem Android 4.4 nebo iOS 9 a vyšší.

• Pro ovládání Amazfit Cor 2 se používá 

   aplikace Mi Fit, kterou naleznete 

   v Google Play nebo App Store.

Párování hodinek

• Ujistěte se, že máte v telefonu zapnuté 

   Bluetooth.

• QR kód pro stažení

   aplikace Mi fit.

• Stiskňěte dotykovou lištu pod displejem.

• Dotykový displej je možné ovládat 

   jednoduchými posuny po obrazovce.

Probudit    Nahoru/dolu     Kliknutí         Vpravo

Používání zařízeni

• Připojte hodinky k nabíjecí stanici a ujistěte se, 

   že 4 výstupky jsou správně nasměrovány.

• Připojte nabíjecí kabel stanice pomocí USB. 

• Nápis "Charging" se objeví, pokud je zahájeno 

   nabíjení.

Nabíjení hodinek

• Otevřete "Amazfit Watch" aplikaci na mobilním 

   telefonu, přihlašte se a naskenujte QR kód.

Dodavatel:

Uživatelský manuál
Mi Band 2
Mi Band 3

Amazfit Stratos 2 / Stratos 2S
Amazfit BIP

Amazfit Cor / Cor 2
Amazfit Verge


