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01 Obsah balení

Nabíjecí pouzdro Nabíjecí kabel 
USB typu C

Sluchátka (v nabíjecím 
pouzdře)

4 velikosti špuntů do uší (na sluchátkách 
jsou při dodávce nasazeny špunty velikosti M)

S M XLL

Produktový návod
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02 O sluchátkách

Kontrolka Nabíjecí port typu CFunkční tlačítko

Okno tepové frekvence 
(pouze pravé ucho)
Dotykové tlačítko

Mikrofon

Mikrofon

Mikrofon

Špunt do uší

Nabíjecí
 kontakty



Další funkce budete moci využívat po nainstalování aplikace Zepp.
Naskenujte telefonem QR kód níže, stáhněte si nejnovější verzi aplikace 
a nainstalujte ji.
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Instalace aplikace Zepp

03 Použití sluchátek
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* Během párování a používání sluchátek mějte funkci Bluetooth neustále 
zapnutou. Před použitím doporučujeme sluchátka nabít.

Spusťte aplikaci a přihlaste se, nebo si zaregistrujte účet.
Zvolením možnosti Profil > Moje zařízení > Přidat přidáte Amazfit 
PowerBuds Pro.
Otevřete kryt nabíjecího pouzdra, na 2 sekundy stiskněte a podržte 
funkční tlačítko a podle pokynů dokončete párování. Když poprvé 
otevřete kryt nabíjecího pouzdra, sluchátka automaticky přejdou do 
stavu párování.

1.
2.

3.

Párování s aplikací
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Vyberte si špunty do uší, které nejlépe padnou do vašich vnějších 
zvukovodů, na základě účinku potlačení hluku a pohodlí.
Zarovnejte polohovací otvor na špuntech do uší s polohovací pozicí na 
mluvítku sluchátek.

Výměna špuntů do uší

Polohovací pozice

Polohovací otvor
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Pro dosažení nejlepšího efektu potlačení hluku upravte sluchátka tak, 
aby přesně seděla ve vašich vnějších zvukovodech.

Nošení sluchátek



Dlouhé stisknutí dotykového tlačítka: přepínání mezi zapnutím Aktivního 
potlačení hluku, režimem Thru a vypnutím Aktivního potlačení hluku.
Stisknutí dotykového tlačítka: přehrávání, pozastavení nebo přijetí hovoru.
Dvojité stisknutí dotykového tlačítka: přechod na další skladbu nebo 
odmítnutí hovoru.
Trojité stisknutí dotykového tlačítka: probuzení hlasového asistenta 
zařízení.

1.

2.
3.

4.
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Ovládání sluchátek

Dotykové tlačítko



Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a sluchátka se automaticky 
začnou nabíjet.
K nabíjení nabíjecího pouzdra použijte nabíjecí kabel USB typu C.

Nabíjení sluchátek
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Po připojení sluchátek k zařízení můžete v aplikaci zkontrolovat úroveň 
nabití sluchátek a nabíjecího pouzdra.
Otevřete víko nebo stiskněte funkční tlačítko na nabíjecím pouzdře. Bílá 
kontrolka na nabíjecím pouzdře značí dostatečné nabití baterie, zatímco 
červená kontrolka značí, že je baterie vybitá a je potřeba ji dobít.

Zobrazení úrovně baterie

* Funkce tlačítek na levém a pravém sluchátku si můžete přizpůsobit v aplikaci.
* Podpora hlasového asistenta se může lišit podle značky a modelu zařízení.



Model produktu: sluchátka A2030; nabíjecí pouzdro A2031
Kapacita baterie: sluchátka 70 mAh; nabíjecí pouzdro 510 mAh
Vstup nabíjecího pouzdra: 5 V       0,8 A      
Výstup nabíjecího pouzdra: 5 V       0,3 A
Frekvence Bluetooth: 2 400–2 483,5 MHz
Výstupní výkon BLE: < 8 dBm
Požadavky na systém: Android 5.0 nebo iOS 10.0 nebo vyšší
Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0, BLE
Vodotěsnost a prachutěsnost: sluchátka IP55
Funkční teplota okolí: 0–45 °C
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04 Základní specifikace
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Tipy:
Amazfit PowerBuds Pro mají vodotěsnost a prachutěsnost IP55. Odolají 
potu a mírnému dešti, ale nesmí se ponořovat do vody ani nejsou vhodná 
pro žádné vodní aktivity. Nepoužívejte sluchátka při plavání či sprchování. 
Nenabíjejte sluchátka ve vlhkém prostředí. Pokud se sluchátka dostanou 
do kontaktu s tekutinou, otřete je do sucha měkkým, suchým hadříkem 
netvořícím žmolky. Nabíjecí pouzdro není vodotěsné. Udržujte jej v suchu 
a čistotě.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované
ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli použití takových značek společností Anhui
Huami Information Technology Co., Ltd. je na základě
licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
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Všechny produkty s tímto symbolem spadají do odpadu 
z elektrických a elektronických zařízení (WEEE podle 
směrnice 2012/19/EU), který by neměl být směšován 
s netříděným domácím odpadem. Namísto toho byste měli 
chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte 
odpadní zařízení do určeného sběrného místa stanoveného 
vládními nebo místními úřady pro účel recyklace odpadu 
z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace 
a recyklace pomůže předcházet možným negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na 
instalační firmu nebo na místní úřady, kde se dozvíte další 
informace a podmínky ohledně těchto sběrných míst.

05 Informace o likvidaci a recyklaci
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Společnost Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. 
tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu A2030 vyhovuje 
požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení 
o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: 
https://support.amazfit.com/en

06 Certifikace a bezpečnostní schválení
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Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout ani 
vyměnit. Baterii sami nerozmontovávejte ani nevyměňujte.
– Likvidace baterie ohněm nebo v rozpálené troubě, mechanické drcení 
nebo řezání baterie mohou mít za následek výbuch.
– Ponechání baterie v okolním prostředí s extrémně vysokou teplotou 
může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
– Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek 
výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

07 Bezpečnost baterie



Používejte nabíjecí adaptér, který vyhovuje povinné certifikaci a splňuje 
standardní požadavky na nabíjení.
Tento produkt a jeho příslušenství obsahují malé součásti. Udržujte produkt 
a jeho příslušenství mimo dosah dětí. Děti by mohly produkt a jeho příslušenství 
neúmyslně poškodit. Také by mohly spolknout malé díly a začít se dusit 
nebo být vystaveny jiným rizikům. Když se sluchátka nepoužívají, uložte je 
v nabíjecím pouzdře a udržujte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

1.

2.

Než začnete tento produkt používat a provozovat, přečtěte si a dodržujte 
opatření uvedená níže pro zajištění co nejlepších vlastností a vyloučení 
nebezpečných nebo nezákonných situací.
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Když používáte sluchátka k poslechu hudby nebo přijímání 
hovorů, doporučujeme používat minimální hlasitost nezbytnou 
pro hudbu či hovory, aby nedošlo ke ztrátě sluchu. Dlouhodobé 
používání sluchátek s nastavenou vysokou úrovní hlasitosti může 
způsobit trvalou ztrátu sluchu.

08 Bezpečnostní upozornění
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Někteří lidé jsou alergičtí na plast, silikon a jiné materiály. Dlouhodobý 
kontakt s tělem může způsobit zarudnutí, otok, zánět či jiné příznaky. 
Uživatelé, u nichž se tyto stavy vyskytnou, by měli produkt přestat 
používat a záležitost probrat s lékařem.
Tento produkt obsahuje lithiové baterie. Produkt nerozebírejte, 
neklepejte na něj, nemačkejte ho ani ho neházejte do ohně. Pokud se 
na produktu objeví výrazné vyboulení, přestaňte ho používat. Navíc 
produkt nevystavujte prostředím s vysokou teplotou.
Tento produkt obsahuje součásti a rádiové vysílače generující 
elektromagnetická pole, jež mohou rušit kardiostimulátory, defibrilátory, 
naslouchátka nebo jiné lékařské vybavení. Udržujte produkt v bezpečné 
vzdálenosti od lékařského vybavení. Omezení týkající se používání 
zdravotnických prostředků proberte s výrobcem svého zdravotnického 
prostředku. Pokud máte podezření, že tento produkt ruší váš 
kardiostimulátor, defibrilátor, naslouchátko nebo jiné zdravotnické 
prostředky, okamžitě produkt přestaňte používat.

3.

4.

5.
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Dodržujte příslušná nařízení pro váš region či zemi a nepoužívejte 
produkt během jízdy.
Bezdrátová zařízení mohou rušit letové systémy v letadle. Dodržujte 
příslušná nařízení leteckých společností. Nepoužívejte tento produkt 
na místech, kde jsou zakázána bezdrátová zařízení.
Pokud sluchátka používáte během činností vyžadujících soustředění 
(například při jízdě na kole nebo chůzi po silnici, na staveništi nebo 
kolejích, případně v jejich blízkosti), dbejte na bezpečnost svou 
i ostatních. Sundejte si sluchátka nebo snižte hlasitost, abyste slyšeli 
okolní zvuky včetně výstražných a varovných signálů.
Nevyhazujte tento produkt a jeho příslušenství do běžného domácího 
odpadu.
Dodržujte místní zákony a nařízení pro likvidaci tohoto produktu 
a jeho příslušenství a podporujte recyklaci.

6.

7.

8.

9.

10.



Podívejte se prosím na Často kladené dotazy na stránkách: 
https://support.amazfit.com/en.

10 Záruka a vrácení zboží

Omezená záruka Amazfit se vztahuje na výrobní vady produktů Amazfit 
počínaje originálním datem nákupu. Záruční lhůta je 12 měsíců nebo jiná 
podle požadavků platných spotřebitelských zákonů v zemi nákupu 
spotřebitele. Naše záruka je doplněněním práv poskytovaných platnými 
spotřebitelskými zákony.
Oficiání webová stránka: en.amazfit.com
Podpora: support.amazfit.com/en
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09 Řešení problémů


