Amazfit ZenBuds
Návod na použitie produktu
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Návod na použitie

02 Informácie o produkte
Slúchadlá
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Nabíjací puzdro

Indikátor

Nabíjací port USB typu C

Otvorte otočením

03 Použitie
Inštalácia aplikácie
Naskenujte pomocou telefónu QR kód vpravo,
stiahnite a nainštalujte si najnovšiu verziu aplikácie.
Poznámky:
1. Ak chcete zlepšiť svoju skúsenosť s aplikáciou,
aktualizujte si aplikáciu vždy na najnovšiu verziu.
2. Systém vyžaduje Android 5.0 alebo iOS 10.0 alebo novší.

Používanie Amazfit ZenBuds
1. Otvorte aplikáciu v telefóne a zaregistrujte sa alebo sa prihláste pomocou svojho konta.
2. Otvorte nabíjacie puzdro a vyberte slúchadlá.
3. V aplikácii vyberte "Pridať zariadenie" a potom "Moje"> "Moje zariadenia" a pridajte
Amazfit ZenBuds.
4. V aplikácii môžete ovládať prehrávanie rytmu alebo využívať ďalšie funkcie.
Poznámky:
1. Akonáhle sú Amazfit ZenBuds pripojené a používané, skontrolujte,
či je povolené Bluetooth pripojenia.
2. Pred použitím doporučujeme Amazfit ZenBuds nabiť.

Nabíjanie
1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, potom sa slúchadlá automaticky prepnú
do stavu nabíjania.
2. Na nabíjanie nabíjacieho puzdra použite nabíjací kábel USB typu C dodávaný s výrobkom.
Počas nabíjania budú postupne blikať tri biele kontrolky úrovne nabitia. Keď všetky tri
biele indikátory svietia, nabíjanie je dokončené.
Poznámka:
Ak sú slúchadlá v nabíjacom puzdre, príslušná kontrolka bliká. Ak kontrolka nebliká,
slúchadlá nie sú bezpečne na svojom mieste, čo má za následok zlyhanie nabíjanie
slúchadiel. Ak k tomu dôjde, upravte umiestnenie slúchadiel alebo ich vyberte a znova
vložte. Ľavý indikátor konkrétne zodpovedá ľavému slúchadle a pravý indikátor zodpovedá
pravému slúchadle.

04 Zobrazenie stavu batérie
1. Zobrazenie stavu batérie slúchadiel: Po pripojení slúchadiel k zariadeniu si úroveň ich
nabitia zobrazte v aplikácii.
2. Zobrazenie stavu batérie nabíjacieho puzdra: Otvorte nabíjacie puzdro a skontrolujte,
či je puzdro nabité, pomocou bielych kontroliek. Ak ľavá kontrolka bliká, signalizuje to
nízky stav energie. Okamžite puzdro nabite.

05 Pohodlné nosenie
Vyberte správnu veľkosť koncoviek pre vaše uši a potom mierne upravte uhol
náušníkov, aby ste zabezpečili, že tesne priliehajú k vášmu uchu, aby mala optimálny
efekt blokovania šumu.

06 Základné parametre
Model: Slúchadlá A1943; Nabíjací puzdro A1945
Kapacita batérií: Slúchadlá 10 mAh; Nabíjací puzdro 280 mAh 1,06 Wh
Vstup: Slúchadlá 5 V
0,01 A; Nabíjací puzdro 5 V
0,2 A
Výstup nabíjacieho puzdra: 5 V
0,02 A
Systémové požiadavky: Android 5.0 alebo iOS 10.0 alebo novší
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0 BLE
Funkčná teplota okolia: 0°C - 45°C

07 Regulačné upozornenia
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim
dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia,
ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.
FCC ID: 2AC8UA1943
Poznámka: Tento produkt bol testovaný a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa
časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti
škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácnosti. Tento produkt generuje, používa a môže
vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi,
môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri
konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Pokiaľ tento výrobok 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:
— Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
— Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
— Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než v ktorom je pripojený prijímač.
— Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.
Zariadenie bolo hodnotené tak, že spĺňa všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF.
Zariadenie je možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.
Upozorňujeme, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne
schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu
zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Toto zariadenie vyhovuje štandardom RSS oslobodeným od licencie Industry
Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže
spôsobiť nežiaduce prevádzku zariadenia.
IC: 21806-A1943

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.
Podľa predpisov Industry Canada môže tento rádiový vysielač pracovať len s anténou typu
a maximálneho (alebo menšieho) zisku schváleného pre vysielač Industry Canada. Aby sa
znížilo potenciálne rádiové rušenie ostatným 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.

08 Informácie o likvidácii a recyklácii
Nasledujúci symbol signalizuje, že toto zariadenie musí byť na konci svojej
životnosti likvidované oddelene od domového odpadu. Upozorňujeme, že je vašou
zodpovednosťou za likvidáciu elektronického zariadenia v recyklačných centrách,
aby ste pomohli chrániť prírodné zdroje.

09 Certifikácia a bezpečnostné schválenia
Spoločnosť Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že
rádiové zariadenie typu A1943 / A1945 je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej
adrese: http://en.amazﬁt.com/support.html

10 Bezpečnostné informácie
Pred použitím a prevádzkovaním tohto produktu si prečítajte a dodržiavajte nižšie
uvedené bezpečnostné opatrenia, aby ste zaistili najlepší výkon produktu a zabránili
nebezpečným alebo nezákonným situáciám. Použitie a prevádzkové prostredie:

Bezpečnosť používania

1. Používajte napájací adaptér, ktorý prešiel povinnou certifikáciou a spĺňa požiadavky
noriem pre nabíjanie.
2. Nevystavujte tento výrobok tečúcej vode ani ho neponárajte do vody. Nenoste tento
výrobok pri kúpaní alebo pri vodných športoch.
3. Tento výrobok a jeho príslušenstvo sú malými časťami. Uchovávajte tento výrobok a jeho
príslušenstvo mimo dosahu detí. Deti môžu nechtiac poškodiť produkt a jeho príslušenstvo
alebo môžu prehltnúť malé časti, a tým byť vystavené udusenia alebo iným rizikám.
Ak slúchadlá nepoužívate, uložte ich do nabíjacieho puzdra a chráňte ich pred deťmi
a domácimi zvieratami.
4. Tento výrobok nie je hračka. Deti by ho mali používať len pod dohľadom dospelej osoby.
5. Nepoužívajte poškodená alebo upravené slúchadlá alebo nabíjací puzdra. Poškodené alebo
upravené batérie môžu spôsobiť nepredvídateľné riziká, ako je požiar, výbuch alebo zranenia.
6. Produkt neprehrievajte (napríklad nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, chráňte pred
ohňom atď.).
7. Nepoužívajte tento produkt na miestach, kde je použitie bezdrôtových zariadení výslovne
zakázané; v opačnom prípade môže interferovať s inými elektronickými zariadeniami alebo
spôsobiť ďalšie nebezpečenstvo.
8. Tento výrobok obsahuje súčasti a rádiové vysielače, ktoré generujú elektromagnetické pole,
ktoré môže rušiť kardiostimulátory, defibrilátory, naslouchátka alebo iné lekárske vybavenie.
Udržujte produkt v bezpečnej vzdialenosti od lekárskeho vybavenia. Poraďte sa s výrobcom
zdravotníckych pomôcok ohľadom obmedzenia používania zdravotníckych pomôcok.
Ak máte podozrenie, že tento produkt ruší váš kardiostimulátor, defibrilátor, naslúchadlo
alebo iné lekárske zariadenie, okamžite prestaňte používať.
9. Používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom produktu pre použitie s týmto modelom.
Ak použijete iné typy príslušenstva, môžete porušiť záručné podmienky tohto produktu
a príslušné predpisy krajiny, kde sa produkt nachádza, a môže dôjsť k nebezpečným
incidentom alebo nehodám.

Zdravotné informácie

1. Niektorí ľudia môžu mať alergické kožné reakcie na plasty, kožu, vlákna a iné materiály
a príznaky, ako je začervenanie, opuch a zápal, sa vyskytnú po dlhodobom kontakte so
zložkami tohto produktu. Ak sa u vás také príznaky objavia, prestaňte ho používať
a poraďte sa s lekárom.
2. Pokiaľ nebudú slúchadlá správne čistená, môžem spôsobiť ušné infekcie. Slúchadlá
pravidelne čistite mäkkou bezprašným handričkou. Slúchadlá nenamáčajte, ani na zariadenie
nepoužívajte spreje, rozpúšťadlá alebo brúsivá. Ak začnete mať problémy s pokožkou,
okamžite je prestaňte používať. Ak tieto problémy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
Pri používaní tohto produktu sa odporúča používať minimálne nutnú hlasitosť
pre počúvanie hudby, aby nedošlo k poškodeniu sluchu. Dlhodobé vystavenie
vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalú stratu sluchu.

Dopravné informácie

1. Dodržujte dopravné predpisy vo vašej oblasti alebo krajine. Nepoužívajte tento výrobok
pri riadení.
2. Pamätajte, že vaša bezpečná jazda je vašou prvou prioritou. Nevenujte sa do rušivým
aktivitám.
3. Vplyvom rádiového rušenia tohto produktu môže dôjsť k poruche automobilovej
elektroniky. Podrobnosti získate od výrobcu.
4. Bezdrôtové zariadenia môžu interferovať s letovými systémami lietadiel. Dodržujte
príslušné predpisy leteckých spoločností. Nepoužívajte tento produkt tam, kde sú
zakázané bezdrôtové zariadenia.
5. Ak používate Amazfit ZenBuds pri vykonávaní činností vyžadujúcich sústredenie,
venujte pozornosť svojej vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných, napríklad pri
jazde na bicykli alebo pri chôdzi po cestách, staveniskách alebo železniciach alebo v
ich blízkosti. Vyberte Amazfit ZenBuds z uší alebo upravte hlasitosť tak, aby ste počuli
okolité zvuky, vrátane alarmov a varovných signálov.

Prevádzkové prostredie

1. Nepoužívajte výrobok v prašnom, vlhkom, špinavom prostredí alebo v silných
magnetických poliach, čo môže spôsobiť poruchu vnútorných obvodov zariadenia.
Pri inštalácii tohto produktu sa vyhýbajte zariadením so silným magnetickým alebo
elektrickým poľom, ako sú mikrovlnné rúry a chladničky.
2. Nepoužívajte tento výrobok počas búrky. Búrky môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
3. Používanie tohto produktu v prostrediach, ako sú čerpacie stanice, sklady pohonných
hmôt, chemické závody, prepravné alebo skladovacie zariadenia pre vzorky paliva alebo
chemikálií, je prísne zakázané a môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
4. Tento výrobok používajte v teplotnom rozsahu 0°C - 45°C a produkt a jeho príslušenstvo
skladujte v teplotnom rozsahu -40°C do +70°C.
5. Príliš vysoká alebo príliš nízka teplota prostredia môže spôsobiť poruchu produktu.
Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu, napríklad palubnej doske
automobilu alebo okennému parapetu.
6. Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti zdrojov tepla alebo ohňa, ako sú elektrické
ohrievače, mikrovlnné rúry, ohrievače vody, rúry, kachle, sviečky alebo na miesta, kde
môže dôjsť k vysokým teplotám.
7. Do blízkosti prijímača alebo reproduktora zariadenie neklaďte ostré kovové predmety,
ako sú špendlíky, pretože by sa mohli prichytiť ku slúchadlám a poraniť vás.

Starostlivosť a údržba

1. Udržujte tento výrobok a jeho príslušenstvo v suchu. Výrobok nesušte pomocou
externého vykurovacieho zariadenia, ako je mikrovlnná rúra alebo fén.
2. Neumiestňujte tento výrobok ani príslušenstvo na miesta s príliš vysokými alebo
nízkymi teplotami, ktoré by mohli spôsobiť jeho nesprávnu funkciu, vznieteniu alebo
explóziu.
3. Pred čistením a údržbou prestaňte produkt používať, zatvorte všetky aplikácie
a odpojte všetky pripojenia od ostatných zariadení.
4. Na čistenie tohto produktu alebo jeho príslušenstva nepoužívajte agresívne
chemikálie, čistiace prostriedky alebo silné čistiace prostriedky. Na čistenie výrobku
alebo jeho príslušenstva používajte čistý, suchý a mäkký handričku.
5. Nevystavujte produkt kartám s magnetickým prúžkom (ako sú bankové karty,
telefónne karty atď.) Po dlhú dobu, inak by magnetické prúžky karty mohli byť
magnetickým poľom produktu poškodené.

Bezpečnosť batérie

1. Tento výrobok je vybavený nevyberateånú vstavanou batériou. Nevymieňajte batériu
sami, aby ste nepoškodili batériu alebo produkt.
2. Nevystavujte batériu vysokým teplotám ani táto elektráreň teplo, ako je slnečné svetlo,
kúrenie, mikrovlnné rúry atď.
3. Batériu nerozoberajte ani neupravujte, nevkladajte do nej cudzie predmety ani ju
neponárajte do kvapaliny, inak môže batéria vytekať, prehrievať sa, vznietiť alebo
explodovať.
4. Ak batéria vyteká, zabráňte kontaktu pokožky alebo očí s uniknutú kvapalinou. Ak dôjde
ku kontaktu pokožky alebo očí s kvapalinou, ihneď ju vypláchnite vodou a vyhľadajte
lekársku pomoc v nemocnici.
5. Nevhadzujte batériu do ohňa, mohlo by dôjsť k jej vznieteniu a výbuchu.
6. Batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Nevhadzujte batérie do domového
odpadu.
7. Nedovoľte deťom alebo zvieratám hrýzť batériu, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie
alebo explóziu batérie.
8. Chráňte batériu pred pádom, stláčaním alebo prepichnutím a nevystavujte ju vysokému
vonkajšiemu tlaku, ktorý by mohol spôsobiť skrat a prehriatie vnútri batérie.
9. Nepoužívajte poškodenú batériu.
10. Produkt obsahuje lítiovú batériu. Nerozoberajte, nenarážajte, nedrvte a nehádžte ho do
ohňa. Ak silne napučiava, prestaňte ho používať. Nenechávajte ho v prostredí s vysokou
teplotou.

Bezpečnosť životného prostredia

1. Tento výrobok a jeho príslušenstvo nelikvidujte ako bežný domáci odpad.
2. Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu tohto produktu a jeho
príslušenstva a podporujte recykláciu.

11 Osobitné poznámky
1. Táto príručka je formulovaná na základe existujúcich informácií. Na základe princípu
neustáleho zlepšovania a vývoja si spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií
a funkcií produktu a na úpravy a vylepšenia akéhokoľvek obsahu popísaného v tejto
príručke.
2. Obsah tejto príručky je poskytovaný na základe stavu produktu v čase výroby. Ak nie je
v príslušných právnych predpisoch inak, neposkytuje sa žiadna záruka, nech výslovná
alebo predpokladaná, pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo obsah dokumentu. Preto
nebudú prijaté žiadne nároky založené na údajoch, obrázkoch alebo textových popisoch
v tejto príručke.
3. Tento výrobok nie je lekárskym zariadením. Uvedené údaje a informácie slúžia len pre
informáciu.
4. Ak bez povolenia odstránite kryt tohto produktu, záruka na produkt bude zrušená.
5. Obrázky v tejto príručke sú určené ako návod pre prevádzku užívateľa a slúži len pre
informáciu. Riaďte sa skutočným produktom.

12 Záruka a zásady vrátenia
Obmedzená záruka Amazfit kryje výrobky Amazfit proti výrobným chybám počnúc
pôvodným dátumom nákupu. Záručná doba je 1 rok alebo iné obdobie, ak to vyžadujú
príslušné zákony v krajine nákupu zákazníka. Naša záruka je nad rámec práv
poskytnutých príslušnými spotrebiteľskými zákonmi.
Oficiálny web: en.amazfit.com
Web podpory: support.amazfit.com

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

