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Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské 
příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou 
díky vylepšením výrobku lišit.

Instalace
1. 
2.

Zasuňte jeden konec sledovacího fitness zařízení do slotu na přední straně náramku.
Zatlačte palcem na opačné straně, tak aby bylo sledovací fitness zařízení zcela 
zasunuto do slotu.

Sledovací fitness zařízení Náramek Nabíjecí kabel

Přehled o výrobku
Dotykový displej

Snímač 
tepové 
frekvence
Nabíjecí port
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Nošení
Pohodlně stáhněte náramek okolo zápěstí přibližně na vzdálenost 1 prstu od zápěstní kosti.
K dosažení optimální funkce snímače tepové frekvence je potřeba, aby jeho zadní 
část byla v kontaktu s kůží. Při nošení náramek nenoste ani příliš volně, ani příliš 
těsně, ale ponechte určitý prostor pro kůži, aby mohla dýchat. Utáhněte náramek 
před začátkem cvičení a po jeho skončení ho zase povolte.

Příliš volné

Pokud lze náramkem na 
zápěstí snadno 
pohybovat nebo pokud 
snímač tepové frekvence 
nemůže shromažďovat 
údaje, zkuste náramek 
utáhnout.

Správně

Náramek může 
pohodlně sedět 
kolem zápěstí.
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Připojení k aplikaci
1. 

2.

Pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód na pravé straně a stáhněte 
a nainstalujte aplikaci, nebo aplikaci vyhledejte v obchodech Google Play nebo 
Apple App a poté stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace.
Přihlaste se v aplikaci ke svému Zepp účtu a podle pokynů náramek připojte 
a spárujte s telefonem. Jakmile náramek zavibruje a na jeho obrazovce se 
zobrazí žádost o spárování, klepnutím dokončete párování s telefonem.

Poznámka: Zkontrolujte, že je na vašem telefonu zapnutý Bluetooth. Během párování 
držte telefon a náramek blízko sebe.

Způsob použití
Jakmile je náramek spárovaný, začne zaznamenávat a analyzovat vaše cvičení, 
noční spánek a další informace.
Pro rozsvícení se dotkněte displeje.
Přejetím nahoru zobrazíte a vyberete aplikace nebo přejetím dolů získáte rychlý 
přístup k funkcím.
Přejeďte na displeji doleva nebo doprava, abyste rychle vybrali funkční karty 
zkratek a zobrazili si Středisko oznámení.

Stáhněte si Zepp Aplikaci
Android 7.0, iOS 12.0 nebo novější
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Rozebrání
Sejměte náramek ze zápěstí, podržte jej na obou koncích a zatáhněte, tak aby se 
objevila malá mezera mezi sledovacím fitness zařízením a náramkem. Prstem 
vytlačte sledovací fitness zařízení ze slotu na přední straně náramku.

Přejeďte na displeji 
doleva nebo doprava, 
abyste rychle vybrali 
funkční karty zkratek 
a zobrazili si Středisko 
oznámení.

Přejetím nahoru 
zobrazíte a vyberete 
aplikace / Přejetím dolů 
získáte rychlý přístup 
k funkcím
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Nabíjení
Při prvním použití náramek zapněte připojením 
k nabíjecímu kabelu.
Při nízkém stavu baterie náramek okamžitě 
nabijte.

Upozornění
Pokud náramek používáte k měření tepové frekvence, ponechejte zápěstí v klidu.
Hladina vodotěsnosti tohoto zařízení činí 5 ATM (což odpovídá hloubce 50 metrů 
pod vodou). Umožňuje plavání v bazénu, koupání v mělčině a další vodní činnosti 
v mělkých vodách. Zařízení však není vhodné do horkých sprch, saun a pro 
potápění. Při tréninku ve vodě byste se měli vyhýbat přímým prudkým proudům 
vody. Funkce vodotěsnosti není trvalá a může se v průběhu času snižovat.
Dotyková obrazovka náramku nepodporuje ovládání pod vodou. Pokud náramek 
přišel do kontaktu s vodou, před dalším použitím otřete z jeho povrchu zbývající 
vodu měkkým hadříkem.
V případě každodenního používání nenoste náramek příliš utažený a snažte se 
udržet kontaktní plochu suchou. Náramek pravidelně čistěte vodou.
Pokud se na pokožce v místě dotyku s výrobkem objeví zarudnutí nebo otok, 
okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
Tento náramek není zdravotní pomůcka; data ani informace poskytované náramkem 
nesmí být používány jako základ diagnózy, léčby nebo prevence nemocí.
Pokud náramek nebudete delší dobu používat, vypněte ho a uschovejte. Aby nedošlo 
k poškození nadměrným vybitím baterie, každých 6 měsíců náramek plně nabijte.
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Parametry
Název produktu: Amazfit Band 7
Pracovní teplota: 0 °C – 45 °C
Frekvence Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz
Maximální výstup: < 2,5 mW
Vstupní proud: 300 mA MAX
Bezdrátové připojení: úsporný Bluetooth® 5.2
Požadavky na systém: Android 7.0 nebo iOS 12.0 nebo novější
Chcete-li zobrazit specifické dohledové informace, certifikáty a prohlášení o shodě 
náramku, přejděte na stránku Nastavení > Systém > Dohled.

Model: A2177
Baterie: 232 mAh
Typ baterie: Li-polymerová baterie
Vstupní napětí: 5,0 V DC

Bezpečnost baterie

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.

1. 

2.

3.

4.

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 extrémně vysoké teplotě okolního prostředí 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.
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Opravy a údržba
1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Nepoužívejte k čištění čisticí prostředky, například mýdlo, dezinfekci na ruce nebo 
pěnu do koupele, abyste zabránili působení zbytků chemikálií, které mohou dráždit 
pokožku, způsobovat korozi nebo narušovat voděodolnost produktu.
Udržujte produkt a pokožku čisté a suché pro zajištění maximálního komfortu 
a prevenci poškození produktu v průběhu času. To je obzvláště důležité po 
cvičení nebo následně po kontaktu s kapalinami, například potem, mýdlem, 
opalovacím krémem a pleťovou vodou, které mohou dráždit pokožku.
Poté, co skončíte s používáním zařízení během koupání (pro zařízení, která 
podporují koupání), plavání (pro zařízení, která jsou vhodná do bazénu), nebo 
pokud se potíte, zařízení ihned vyčistěte a vysušte. 
Když používáte řemínky k hodinkám ve světlých barvách, zabraňte jejich 
kontaktu s tmavými oděvy, aby nedošlo ke vzniku barevných skvrn.
Nevystavujte zařízení příliš dlouho přímému slunci. Příliš vysoká nebo nízká okolní 
teplota může způsobit selhání zařízení.
Se zařízením během přepravy zacházejte opatrně. Nevystavujte zařízení vlhkosti.

Záruka a vrácení zboží
Omezená záruka Amazfit se vztahuje na produkty Amazfit s výrobními vadami 
počínaje originálním datem nákupu. Záruční lhůta je 12 měsíců nebo jiná podle 
požadavků platných spotřebitelských zákonů v zemi nákupu spotřebitele. Naše 
záruka je doplněním práv poskytovaných platnými spotřebitelskými zákony.
Oficiální webová stránka: en.amazfit.com

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


