
Užívateľská príručka

Zepp Z
A1934



Chytré hodinky s remienkom × 1 Nabíjacia základňa × 1 Užívateľská príručka × 1

01 Obsah balenia
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Poznámka:
Stlačením a podržaním korunky hodinky zapnete. Ak hodinky nezapne, nabite ich a skúste to znova.

Optický snímač srdcovej 
frekvencie / kyslíka v krvi

Horné tlačidlo /
Predná elektróda

Korunka
Dotyková
obrazovka

Spodné tlačidlo

Mikrofón

Zadná elektróda

02 O hodinkách
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Poznámka: 
1. 
2.
3. 

Pre lepší užívateľský komfort použite najnovšiu verziu aplikácie. 
Operačný systém musí byť Android 5.0 či iOS 10.0 alebo vyšší.
Nesnažte sa spárovať hodinky priamo pomocou Bluetooth vášho mobilného 
telefónu. Pre správne škárovanie postupujte podľa pokynov v aplikácii.

03 Párovanie hodiniek

1. 

2. 
3.
4.

Naskenujte QR kód nižšie pomocou mobilného telefónu a stiahnite si aplikáciu Zepp do svojho mobilného 
telefónu. Najnovšiu verziu aplikácie si môžete stiahnuť z obchodu Google Play alebo Apple App Store.
Otvorte aplikáciu, vytvorte si účet a prihláste sa.
Podľa pokynov v aplikácii hodinky správne spárujte. Akonáhle je párovanie hotové, hodinky zobrazí správny čas. 
Podľa potreby môžete nastaviť ďalšie funkcie hodiniek.
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Stiahnite si aplikáciu Zepp



Poznámka: 
1. 

2. 

Použite nabíjaciu základňu dodávanú s hodinkami. 
Pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjacia základňa suchá.
Použite prosím 1A napájací adaptér.

1. 
2.
3. 

Pripojte nabíjací kábel hodiniek do sieťového adaptéra alebo USB portu počítača.
Umiestnite spodnú časť hodiniek na nabíjaciu základňu.
Po začatí nabíjania sa na obrazovke hodiniek zobrazí priebeh nabíjania.

04 Nabíjanie hodiniek
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05 Demontáž a montáž remienku hodiniek

Pri demontáži či montáži remienka postupujte podľa obrázku nižšie.

Poznámka: Po inštalácii za remienok riadne zatiahnite, aby ste sa uistili, že je nainštalovaný správne.
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06 Nosenie

1. 

2. 

3.

Nenoste remienok hodiniek príliš tesne utiahnutý alebo naopak príliš voľný. Ponechajte dostatok priestoru, aby 
mohla vaša pokožka dýchať. Vďaka tomu sa budete cítiť pohodlne a senzor bude fungovať správne.
Počas merania saturácie kyslíka v krvi noste hodinky správne. Vyvarujte sa nosenia hodiniek nadprstí, držte 
ruku rovno, udržujte pohodlný a primerane pevný kontakt medzi hodinkami a pokožkou. Ruku držte po celú 
dobu merania v pokoji. V prípade ovplyvnenie vonkajšími faktormi (prehnutie ruky či jej pohyb, ochlpenie, 
tetovanie atď.) Môže byť výsledok merania môže nepresný alebo môže dôjsť k zlyhaniu meranie.
Odporúčame počas cvičenia remienok hodiniek utiahnuť a potom ho opäť uvoľniť.
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Model produktu: A1934
Vstup: 5 V d.c. 1 A MAX
Frekvencia Bluetooth: 2 400-2 483,5 MHz
Hodnotenie odolnosti proti vode: 5 ATM
Požiadavky na zariadenia: Zariadenia so systémom Android 5.0 alebo iOS 10.0 a novším
Informácie o certifikácii produkte nájdete v hodinkách na stránke Nastavenia > Systém > Regulácia.

Slovné značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. 
a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. je na základe 
licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

07 Základné parametre
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Verzia Bluetooth: BLE V5.0
Výstupný výkon BLE: <5 dBm
Prevádzková teplota: 0°C až 45°C



08 Regulačné upozornenia

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
1. 
2. 

FCC ID: 2AWQ5A1934

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie 
predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie prevádzkovať.
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Toto zariadenie nemusí spôsobovať škodlivé rušenie a
Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu 
činnosť.



Poznámka:
Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 
15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 
inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je 
nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje 
však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie 
rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa užívateľovi 
pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
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- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

Zariadenie bolo vyhodnotené ako spĺňa všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. 
Zariadenie je možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.
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Toto zariadenie obsahuje vysielača / prijímača oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s RSS oslobodenými od licencie 
spoločnosti Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1)  Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
(2)  Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaduce činnosť.

IC: 26244-A1934 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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Podľa predpisov Industry Canada môže tento rádiový vysielač pracovať iba s typovú anténou a maximálnym 
(alebo menším) ziskom schváleným pre vysielač Industry Canada. Aby sa znížilo potenciálne rádiové rušenie 
ostatných užívateľom, mal by byť typ antény a jej zisk zvolený tak, aby ekvivalentný izotropný vyžarovaný výkon 
(e.i.r.p.) nebol väčší než ten, ktorý je nevyhnutný pre úspešnú komunikáciu.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie 
Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut 
choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse 
pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.
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Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ 
podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorá by nemala byť miešané s netriedeným domácim odpadom. 
Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového 
zariadenia do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadového elektrického a elektronického 
zariadenia určeného vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže 
predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie 
o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od technika alebo miestnych úradov.

09 Informácie o likvidácii a recyklácii
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Spoločnosť Anhui Huami Healthcare Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu A1934 
vyhovuje smernici 2014/53 / EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej 
internetovej adrese: https://support.zepp.com/en/
Ďalšie informácie o predpisoch a loga certifikácia / súlade Zepp Z nájdete v časti Regulatory vo vašich 
hodinkách Zepp Z.

10 Certifikácia a bezpečnostné schválenia

14



1. 

2.

3.

Likvidácia batérie do ohňa či v horúcej rúre alebo jej mechanické rozdrvení alebo rezanie batérie môže viesť 
k výbuchu.
Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavé 
kvapaliny alebo plynu.
Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavé kvapaliny 
alebo plynu.

11 Bezpečnosť batérie
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12 Bezpečnostné upozornenia
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1. Nedovoľte deťom alebo domácim zvieratám hrýzť alebo prehĺtať výrobok alebo jeho príslušenstva, pretože by to mohlo spôsobiť 
zranenie.

2. Nevystavujte tento výrobok príliš vysokým alebo nízkym teplotám, mohlo by to spôsobiť jeho vznietenie alebo výbuch.
3. Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa, ako sú rúry a elektrické ohrievače.
4. U niektorých ľudí sa môžu vyskytnúť alergické kožné reakcie na plasty, kožu, vlákna a ďalšie materiály a po dlhodobom kontakte so 

súčasťami tohto produktu sa objavia príznaky, ako je začervenanie, opuch a zápal. Ak sa u vás také príznaky objavia, prestaňte ho 
používať a poraďte sa s lekárom.

5. Nepoužívajte neautorizované alebo nekompatibilný napájacie adaptéry, nabíjačky alebo dátové káble, ktoré by mohli poškodiť hodinky 
a príslušenstvo alebo spôsobiť požiar, výbuch alebo iné nebezpečenstvo.

6. Rádiové vlny generované týmto výrobkom môžu ovplyvniť normálnu prevádzku implantovaných lekárskych prístrojov alebo osobných 
lekárskych prístrojov, ako sú kardiostimulátory a sluchadla. Ak takéto zdravotnícke pomôcky používate, obráťte sa na výrobcu 
ohľadom príslušných obmedzení použitia.

7. Toto zariadenie ani príslušenstvo nelikvidujte ako bežný domáci odpad. Pri likvidácii tohto zariadenia a jeho príslušenstva dodržujte 
miestne predpisy a podporte recykláciu.



13 Opravy a údržba

1. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky, ako je mydlo, dezinfekčný prostriedok na ruky, pena do kúpeľa alebo 
krémy, aby zvyšky chemikálií nedráždili pokožku, nekorodovali alebo zhoršeniu odolnosť zariadenia voči vode.

2. Po nosenia zariadenia počas kúpania (u zariadení, ktoré podporujú kúpanie), plávanie (u zariadení, ktoré 
podporujú plávanie) alebo po spotení, okamžite zariadenie očistite a osušte.

3. Kožený remienok nie je vodotesný. Vyvarujte sa namočení remienka, pretože by to mohlo skrátiť jeho životnosť.
4. Ak používate remienok svetlé farby, vyvarujte sa kontaktu s tmavým oblečením, aby nedošlo k jeho zafarbenie.
5. Nenoste hodinky počas šnorchlovania, sprchovanie, v horúcich prameňoch, saunách (parných kúpeľoch), pri 

potápaní, potápanie pod vodou, vodným lyžovania a ďalších aktivitách zahŕňajúcich vysokorýchlostné prúdy vody.
6. Neumiestňujte zariadenie na dlhú dobu na priame slnečné svetlo. Príliš vysoká alebo nízka teplota okolia môže 

spôsobiť poruchu zariadenia.
7. Pri preprave so zariadením zaobchádzajte opatrne. Udržujte zariadenie v suchu a mimo vlhkosť.
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14 Riešenie problémov

Dovozca:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz
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Skontrolujte často kladené otázky na webe:
https://support.zepp.com/en.

15 Záruka a zásady vrátenia

Obmedzená záruka Zepp sa kryje výrobky Zepp proti výrobným 
chybám počnúc pôvodným dátumom nákupu. Záručná doba je 12 
mesiacov alebo iné obdobie, ktoré vyžadujú platné zákony na 
ochranu spotrebiteľa v krajine nákupu spotrebiteľa. Naša záruka je 
doplnkom práv poskytovaných príslušnými zákonmi na ochranu 
spotrebiteľa. 
Oficiální web: www.zepp.com
Podpora: support.zepp.com




