01 Obsah balenia

02 O hodinkách
Poznámka: Ak sú hodinky vypnuté a nedochádza k ich zapnutiu pri stlačení zapínacieho tlačidla,
tak môže byť vybitá batéria. Pripojte nabíjaciu stanicu a nabite hodinky.
Senzor srdcového tepu
Zapínacie tlačidlo

1. Raz stlačte pre rozsvietenie displeja
2. Držte pre reštart alebo vypnutie hodiniek

Amazfit Watch GTR

Multifunkčné tlačidlo
Inteligentné hodinky s remienkom 1x
1x

Nabíjacia stanica 1x Manuál

Miesto pre nabíjanie
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03 Inštalácia aplikácie

04 Párovanie hodiniek

05 Nabíjanie hodiniek

Hodinky používajú aplikáciu Amazfit, ktorá vám umožní používať všetky funkcie.
1. Naskenujte QR pre stiahnutie aplikácie Amazfit. Aplikáciu je tiež
možné stiahnuť z Google Play alebo Apple App store.
2. Podržte zapínacie tlačidlo pre zapnutie hodiniek.
3. Naskenujte QR na hodinkách, ak sa na hodinách neukazuje QR
kód, tak kliknite na vetu „No QR codes displayed on the watch“.
Telefón vyhľadá hodinky sám. Pokračujte podľa pokynov
v aplikácii.
Poznámka:
1. Pre najlepší výkon použite najnovšiu verziu aplikácie Amazfit.
2. Operačný systém telefónu musí byť Android 5.0, iOS 10.0 alebo vyšší.

1. Otvorte aplikáciu Amazfit na svojom telefóne a prihláste sa k svojmu účtu alebo si ho vytvorte.
2. Zo zoznamu dostupných zariadení vyberte hodinky, ktoré chcete spárovať. Dokončite
párovanie pomocou pokynov v aplikácii.
3. Hneď ako je párovanie dokončené, zobrazí sa na hodinkách aktuálny čas. Ostatné nastavenia
hodiniek nastavte podľa vašich potrieb.

Poznámka:
Nepárujte hodinky priamo pomocou Bluetooth
vo vašom mobilnom telefóne. Nasledujte kroky v aplikácii
pre správne párovanie.
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09 Certifikácia a schválenie bezpečnosti

Nasledujúci symbol signalizuje, že toto zariadenie musí byť na konci svojej životnosti
zlikvidované oddelene od bežného domáceho odpadu. Vezmite, prosím, na vedomie, že
ste zodpovedný za likvidáciu elektronického zariadenia v recyklačných strediskách, aby ste
pomohli
chrániť prírodné zdroje.

Poznámka:
1. Hneď ako je remienok pripevnený, zatiahnite za popruh, aby ste sa presvedčili o jeho správnom
pripevnení.
2. Kožený remienok nie je vodotesný ani vodoodolný. Udržujte ho mimo dosah
kvapalín. Ak plánujete nosiť hodinky v priebehu plávania alebo pri iných činnostiach,
pri ktorých môžu byť vystavené vode, vymeňte kožený remienok za silikónový.

7

6

10 Bezpečnostné varovanie

11 Parametre

1. Zariadenie je odolné voči vode a je certifikované hodnotením 5ATM.
To znamená, že zariadenie je odolné proti dažďu a je ho možné nosiť aj pri sprchovaní. Môže
byť tiež použité v plytkej vode a pri aktivitách, ako je plávanie v bazéne.
2. Hodinky by sa však nemali používať pri potápaní, kúpaní, saunovaní alebo pri
inej činnosti zahrnujúcej vysokú rýchlosť vody alebo ponorenie vo veľkej
hĺbke.
4. Neovládajte hodinky pod vodou. Po ponorení ich pred použitím alebo nabíjaním
osušte suchou handričkou.
3. Hodinky nie sú chránené proti chemickým činidlám, kyslým alebo zásaditým roztokom atď.
Na chyby spôsobené poškodením tekutinami sa záruka nevzťahuje.

Model: A1902
Batéria: 410 mAh
Bezdrôtové pripojenie: BT
5.0, BLE Vstup: 5 V
500 mA
Max.
Frekvencia: 2402 –
2480 MHz Max. Výstup:
0 dBm Prevádzková teplota:
od 0 °C do 45 °C Odolnosť
proti vode: 5 ATM
Požiadavky zariadenia: Zariadenie s operačným systémom Android 5.0 alebo iOS 10.0 a vyššie
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Poznámka:
Pre nabíjanie používajte iba originálnu dodávanú nabíjaciu
stanicu. Tiež sa vždy uistite, či je nabíjacia stanica vždy suchá.
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08 Informácia o likvidácii a recyklácii

06 Výmena remienka hodiniek

Pre nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjačku. Miesta pre nabíjanie na hodinkách by
mali byť zarovnané s miestami pre nabíjanie na nabíjacej stanici. Hneď ako sa hodinky začnú
nabíjať, tak sa ukáže ikona na displeji hodiniek.
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Spoločnosť Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu
A1902 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie ES prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto
internetovej adrese:
http: //en.amazift.com/support.html
Pre ďalšie regulačné informácie a súvisiace certifikácie produktov/loga
Amazfit GTR, prosím, prejdite na Regulatory na svojom Amazfit GTR.
Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné
1162/76, 301 00
Plzeň
www.beryko.cz
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