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Společnost Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu 
A1902 je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na této 
internetové adrese:
http: //en.amazif t.com/support.html
Další regulační informace a související certi�kace produktů / loga souladu
do Amaz�t GTR, prosím přejděte na Regulatory na svém Amaz�t GTR.

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

09 Certi�kace a schválení bezpečnosti

11 Parametry

1. Zařizení je odolné vůči vodě a je certi�kováno hodnocením 5ATM. 
     To znamená, že zařízení je odolné proti dešti a lze jej nosit i při sprchování. Může být také použito 
     v mělké vodě a při aktivitách, jako je plavání v bazénu.
2. Hodinky by se však neměly používat při potápění, koupání, saunování nebo při 
     jiné činnosti zahrnující vysokou rychlost vody nebo ponořeníve velké hloubce.
4. Neovládejte hodinky pod vodou. Po ponoření je před použitím nebo nabíjením osušte 
     suchým hadříkem.
3. Hodinky nejsou chráněny proti chemickým činidlům, kyselým nebo zásaditým roztokům, atd.
     Na vady způsobené poškozením tekutinami se záruka nevztahuje.
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10 Bezpečnostní varování

Nabíjecí stanice × 1 Manuál × 1Chytré hodinky s řemínkem × 1

Amaz�t Watch GTR

01 Obsah balení
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03 Instalace aplikace
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Hodinky používají aplikaci Amaz�t, která Vám umožní používat všechny funkce. Pro nabíjení hodinek používejte pouze originální nabíječku. Místa pro nabíjení na hodinkách by 
měla být srovnána s místy pro nabíjení na nabíjecí stanici. Jakmile se hodinky začnou nabíjet, tak 
se ukáže ikona na displeji hodinek.
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05 Nabíjení hodinek

Poznámka:
Pro nabíjení používejte pouze originální dodávanou nabíjecí 
stanici.  Také se vždy ujistěte, zda je nabíjecí stanice vždy suchá.

02 O hodinkách
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Note: 
1. Jakmile je pásek připevněn, zatáhněte za popruh, abyste se přesvědčili o jeho úspěšné instalaci.
2. Kožený řemínek není vodotěsný ani voděodolný. Udržujte jej mimo dosah kapalin.
     Pokud plánujete nosit hodinky během plavání nebo při jiných činnostech, které mohou
     Vystavte-li se vodě, vyměňte kožený řemínek za silikonový.

06 Výměna řemínku hodinek

6

Poznámka: Pokud jsou hodinky vypnuté a nedochází k jejich zapnutí při podržení zapínacího tlačítka, tak 
může být vybitá baterie. Připojte nabíjecí stanici a nabijte hodinky.
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Následující symbol signalizuje, že toto zařízení musí být na konci své životnosti 
zlikvidováno odděleně od běžného domácího odpadu. Vezměte prosím na vědomí, že jste 
zodpovědní za likvidaci elektronického zařízení v recyklačních střediscích, abyste pomohli 
chránit přírodní zdroje.

08 Informace o likvidaci a recyklaci

1. Jednou stiskněte pro rozsvícení displeje
2. Držte pro restart nebo vypnutí hodinek

Zapínací tlačítko

Senzor srdečního tepu

Místa pro nabíjení

Multifunkční tlačítko

1. Otevřete aplikaci Amaz�t na svém telefonu a přihlaste se ke svému účtu nebo si jej vytvořte.
2. Ze seznamu dostupných zařízení vyberte hodinky, které chcete spárovat. Dokončete párování 
    pomocí pokynů v aplikaci.
3. Jakmile je párování dokončeno, zabrazí se na hodinkách aktuální čas. Ostatní nastavení hodinek
    nastavte podle Vašich potřeb.

Poznámka:
Nepárujte hodinky přímo pomocí Bluetooth na Vašem 
mobilním telefonu. Následujte kroky v aplikaci pro správné 
párování.
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04 Párování hodinek

1. 

2.
3. 

Naskenujte QR pro stažení aplikace Amaz�t. Aplikaci je také možné 
stáhnout z Google Play nebo Apple App store.
Podržte zapínací tlačítko pro zapnutí hodinek.
Naskenujte QR na hodinkách, pokud se na hodinách neukazuje QR 
kód, tak klikněte na větu “No QR codes displayed on the watch”. 
Telefon vyhledá hodinky sám. Pokračujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka: 
1. 
2. 

Pro nejlepší výkon použijte nejnovější verzi aplikace Amaz�t. 
Operační systém telefonu musí být Android 5.0, iOS10.0 nebo vyšší.

Model: A1902
Baterie: 410 mAh
Bezdrátové připojení: BT 5.0, BLE
Vstup: 5 V        500 mA MAX
Frekvence: 2402–2480 MHz 
Max. Výstup: 0 dBm
Provozní teplota: 0°C to 45°C 
Odolnost proti vodě: 5 ATM 
Požadavky zařízení: Zařízení s operačním sytémem Android 5.0 nebo iOS 10.0 a vyšší


