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Přidání a spárování sluchátek 

Sluchátka Amazfit PowerBuds Pro lze spárovat s jakýmkoli zařízením, které 

podporuje klasické rozhraní Bluetooth, jako jsou například mobilní telefony, 

notebooky, tablety, televize, hodinky se systémem Android a stolní počítače 

s podporou Bluetooth. 

Před použitím sluchátek spárujte sluchátka přes Bluetooth následujícím způsobem. 

Spárování se zařízeními se systémem Android 

Přes párováním se ujistěte, že jsou sluchátka plně nabita. Během párování ponechejte 

sluchátka v nabíjecím pouzdře s otevřeným krytem. 

Přidání a spárování sluchátek přes aplikaci Zepp 

<1> Stáhněte si aplikaci Zepp, proveďte registraci a přihlaste se do aplikace. 

 

<2> Přejděte do nabídky Profil > Moje zařízení a klepněte na položku +Přidat. 

Na stránce Výběr zařízení k párování klepněte na volbu Sluchátka > Amazfit 

PowerBuds Pro. 

 

<3> Aplikace automaticky vyhledá sluchátka v okolí. 

 

<4> Jakmile aplikace sluchátka najde, zobrazí se vyskakovací okno vyzývající 

ke spárování sluchátek. Klepněte na možnost Spárovat. 

Spárování sluchátek bez použití aplikace 

<1> Ujistěte se, že jsou sluchátka plně nabitá, potom stiskněte a po dobu 3 sekund 

podržte tlačítko na zadní straně nabíjecího pouzdra, dokud nezačne blikat bílá 

kontrolka, což značí aktivaci režimu párování sluchátek. 

 

<2> Přejděte v mobilním telefonu do nabídky Nastavení > Bluetooth a přepněte 

přepínač do polohy Zapnuto. Vyhledají se zařízení v okolí. Klepněte na uvedenou 

možnost Amazfit PowerBuds Pro. 

Spárování se zařízeními se systémem iOS 

Jelikož systém iOS funguje jinak než systém Android, připojení mezi sluchátky 

a mobilním zařízením je rozděleno na dvě části: klasický Bluetooth a BLE. Klasický 

Bluetooth se používá pro funkci poslechu hudby pomocí sluchátek, zatímco BLE 

slouží pro spojení mezi sluchátky a aplikací Zepp, například pro nastavení funkcí 

sluchátek prostřednictvím aplikace. 



Přidání a spárování sluchátek pomocí aplikace Zepp 

<1> Stáhněte si aplikaci Zepp, proveďte registraci a přihlaste se do aplikace. 

<2> Přejděte do nabídky Profil > Moje zařízení a klepněte na položku +Přidat. 

Na stránce Výběr zařízení k párování klepněte na volbu Sluchátka > Amazfit 

PowerBuds Pro. 

 

<3> Aplikace automaticky vyhledá sluchátka v okolí. 

 

<4> Po vyhledání sluchátek aplikace automaticky naváže spojení.  

Podle pokynů v mobilním zařízení přejděte do nabídky Nastavení > Bluetooth 

a klepnutím na položku Amazfit PowerBuds Pro dokončete klasické párování 

Bluetooth. 

Klasické párování Bluetooth pro zařízení se systémem iOS 

<1> Pokud jste nejprve provedli připojení BLE v aplikaci Zepp, přejděte v mobilním 

zařízení do nabídky Nastavení > Bluetooth a klepnutím na položku Amazfit 

PowerBuds Pro dokončete párování Bluetooth. 

 

<2> Pokud jste nepoužili aplikaci Zepp, stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko 

na zadní straně nabíjecího pouzdra, dokud nezačne blikat bílá kontrolka, poté přejděte 

v mobilním telefonu do nabídky Nastavení > Bluetooth a přepněte přepínač do polohy 

Zapnuto. Vyhledají se zařízení v okolí. Proveďte spárování klepnutím na uvedenou 

možnost Amazfit PowerBuds Pro. 

Vyřešení problému, když nemůžete sluchátka najít 

Pokud během procesu párování nemůžete sluchátka najít, pravděpodobně sluchátka 

nejsou v režimu párování. Aplikace vás vyzve, abyste zkontrolovali stav kontrolky 

na nabíjecím pouzdře. Pokud LED kontrolka nebliká, podle pokynů stiskněte 

a podržte tlačítko na zadní straně dobíjecího pouzdra, dokud nezabliká bílá kontrolka, 

poté zkuste sluchátka znovu vyhledat a provést spárování. 

Aktivace režimů cvičení a nastavení sluchátek 

Stáhněte si aplikaci Zepp a přidejte sluchátka, následně můžete s nasazenými 

sluchátky cvičit a nastavovat je. 

Aktivace režimů cvičení 

<1> Připojení k aplikaci Zepp za účelem cvičení 

Sluchátka mají vestavěný modul měření tepové frekvence PPG, který dokáže během 

cvičení v reálném čase sledovat tepovou frekvenci a ukládat ji spolu s výsledky 



cvičení do vašeho osobního účtu. 

<2> Detekce běhu 

Díky vestavěnému G-senzoru a špičkovým algoritmům detekce běhu dokážou 

sluchátka automaticky detekovat a zaznamenávat statistiky běhu dokonce i v době, 

kdy jsou odpojeny od aplikace Zepp. Tuto funkci můžete zapnout klepnutím na volbu 

Detekce běhu na stránce zařízení. 

Po aktivaci této funkce si před během nasaďte sluchátka. Sluchátka automaticky 

přejdou do stavu cvičení a začnou zaznamenávat údaje o cvičení, jako jsou například 

počet kroků a tepová frekvence. Při příštím otevření aplikace sluchátka automaticky 

nahrají uložená data do vašeho osobního účtu. 

 

Zobrazení úrovně nabití baterie na sluchátkách 

Po spárování přes Bluetooth můžete sledovat úroveň nabití baterie sluchátek 

v reálném čase v systémovém panelu mobilního zařízení. Pokud jste spárovali 

sluchátka v aplikaci Zepp, můžete si úroveň nabití baterie sluchátek prohlédnout 

v nabídce Profil > Amazfit PowerBuds Pro. 

Ovládání sluchátek 

Zásluhou vestavěného tlakového snímače můžete sluchátka ovládat dotykem. Stačí 

jen lehce stisknout nožku sluchátka ukazováčkem nebo palcem. 

Dlouhé stisknutí: Přepínání mezi Aktivním potlačením hluku, zapnutím režimu Thru 

a vypnutím. 

Jedno krátké stisknutí: Přehrání/pozastavení hudby nebo přijetí/zavěšení hovoru. 

Dvě krátká stisknutí: Přeskočení na další skladbu nebo odmítnutí hovoru. 

Tři krátká stisknutí: Probuzení systémového hlasového asistenta, například Siri, 

Asistent Google, Alexa atd. 

Pokud pro připojení sluchátek používáte aplikaci Zepp, můžete rovněž ovládat režim 

Aktivního potlačení hluku sluchátek prostřednictvím ovládacích prvků v horní části 

stránky zařízení. V aplikaci jsou k dispozici čtyři scénáře Aktivního potlačení hluku. 

 

Gesta preferovaná pro použití k ovládání sluchátek můžete nastavit v aplikaci 

v nabídce Nastavení gest. 

Pro dlouhé stisknutí jsou standardně zvoleny tři možnosti. Kteroukoli z nich můžete 

zrušit. Pokud například zrušíte zapnutí režimu Thru, systém bude po dlouhém 

stisknutí nožky sluchátka přepínat jen mezi zapnutím a vypnutím Aktivního potlačení 

hluku. 

U jednoho/dvou/tří stisknutí si můžete vybrat mezi přehráním/pozastavením, 

přechodem na další/předchozí skladbu a probuzením/deaktivací hlasového asistenta. 

Gesta lze nastavit samostatně pro levé a pravé sluchátko. Nastavení můžete vrátit 

do stavu z výroby klepnutím na tlačítko Obnovení továrního nastavení ve spodní části 

stránky. 



Nastavení hudebního ekvalizéru 

Sluchátka podporují nastavení audio ekvalizéru. Na stránce zařízení Amazfit 

PowerBuds Pro klepněte na volbu Hudební ekvalizér a vyberte požadovaný režim 

ekvalizéru. U každého režimu navíc můžete také doladit různé hudební frekvenční 

rozsahy, aby byl zážitek z poslechu skutečně dokonalý. 

Po provedení nastavení klikněte na volbu Zpět a nastavení se uloží. 

Aktivace asistenta cvičení 

Amazfit PowerBuds Pro nabízí ve scénářích cvičení několik typů asistence. 

<1> Připojení k aplikacím třetích stran 

Sluchátka mohou fungovat jako monitor tepové frekvence. Podporují sdílení 

informací o tepové frekvenci během cvičení s ostatními aplikacemi, jako jsou 

například Runtastic, MayMyRun, a Keep. 

   

Automaticky: Sluchátka budou automaticky detekovat, zda cvičíte, aby mohla 

rozhodnout, zda mají zapnout monitorování tepové frekvence, což šetří baterii 

sluchátek. 

Zapnout (iOS) / Aktivovat (Android): Když je tato funkce zapnuta, sluchátka budou 

tepovou frekvenci monitorovat nepřetržitě od chvíle, co si je nasadíte. 

Vypnout (iOS) / Deaktivovat (Android): Toto je výchozí nastavení. Sluchátka 

nebudou sdílet údaje o tepové frekvenci se žádnými aplikacemi třetích stran. 

Po aktivaci této funkce nezapomeňte přidat zařízení Bluetooth A2030 do aplikace třetí 

strany. Po úspěšného připojení budou sluchátka během cvičení přenášet údaje 

o tepové frekvenci v reálném čase a zobrazovat a ukládat data do aplikací třetích 

stran. 

 

<2> Upozornění na příliš vysokou tepovou frekvenci 

Když je tato funkce aktivována a sluchátka zjistí, že tepová frekvence během cvičení 

překračuje přednastavenou hodnotu, přehrají tón, kterým vás upozorní na příliš 

vysokou tepovou frekvenci. 

 

<3> Zvýraznění basů 

Když je tato funkce aktivována, sluchátka během cvičení automaticky zvýrazní basy, 

aby hudba zněla čistěji a živěji. 

 

<4> Hlášení klepnutím 

Když jsou sluchátka během cvičení připojena k aplikaci Zepp, můžete klepnutím 

na sluchátka vysílat informace o datech aktuálního cvičení. 



Použití funkce detekce zdravotního stavu 

Sluchátka Amazfit PowerBuds Pro se starají nejen o vaše cvičení, ale také o váš 

zdravotní stav. 

 

<1> Péče o sluch 

Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) téměř 110 milionů mladých 

lidí po celém světě trpí problémy se ztrátou sluchu v důsledku dlouhotrvajícího 

využívání elektronických poslechových zařízení a nadměrné hlasitosti během 

poslechu hudby. Ve sluchátkách Amazfit PowerBuds Pro je integrováno vědecké 

doporučení organizace WHO poskytovat týdenní doporučenou dubu poslechu 

prostřednictvím detekce hlasitosti v reálném čase. V zásadě by tato hodnota neměla 

překročit 40 hodin za týden. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší doba týdně se 

doporučuje. Pokud je hlasitost vyšší než 100 dB, je možné spotřebovat dobu 

doporučovanou na týden během pouhých deseti minut. Tímto způsobem zařízení 

chrání váš sluch. 

 

<2> Ochrana krční páteře 

Ochrana krční páteře je jedinečnou funkcí sluchátek Amazfit PowerBuds Pro. 

Sluchátka v reálném čase detekují polohu vaší hlavy a krku, aby zamezila namáhání 

krční páteře. 

 

Sluchátka zobrazují úhel, pod kterým obvykle skláníte hlavu a oznamují vám úhel 

náklonu vašich krčních obratlů rozdělený do čtyř úrovní: mírný / přiměřený / vysoký / 

příliš vysoký. Čím větší je úhel, tím více jsou namáhány krční obratle a tím větší 

pozornost musíte věnovat své krční páteři během každodenního života. 

Po aktivaci funkce Připomenutí odpočinutí krčním obratlům budou sluchátka 

detekovat vaši nečinnost. Pokud máte sluchátka nasazena po dlouhou dobu bez 

zjevného pohybu krční páteře, sluchátka přehrají prostorový zvukový efekt, aby vás 

upozornila, že je čas vstát, projít se a protáhnout si krk, aby se uvolnily krční obratle. 

Při první aktivaci funkce ochrany krční páteře musíte podle pokynů na stránce 

kalibrovat svoji polohu sezení. Mějte nasazena obě sluchátka současně. Po zahájení 

kalibrace držte hlavu a krk vzpřímeně. Kalibrace zabere asi 5 až 10 sekund. 

Po dokončení kalibrace sluchátka přehrají pípnutí. 

Aktualizace sluchátek a obnovení továrních nastavení 

<1> Aktualizace firmwaru. 

Pokud se objeví aktualizace firmwaru, zobrazí se na stránce zařízení červená tečka 

na pravé straně volby Zkontrolovat aktualizace. Při aktualizaci si obě sluchátka 

sundejte a ponechejte je co nejblíže u telefonu, dokud nebude aktualizace úspěšně 

dokončena. 

 

<2> Obnovení továrních nastavení. 



Tovární nastavení můžete obnovit klepnutím na položku Reset do továrního nastavení 

na stránce zařízení. Po dokončení resetu do továrního nastavení se všechna nastavení 

sluchátek obnoví do původního stavu a vymažou se údaje o cvičení uložená 

ve sluchátkách. 


