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Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej 
instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą 
różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Instalacja
1. 
2.

Wsuń końcówkę sensora do gniazda od przedniej strony opaski na nadgarstek.
Dociśnij drugą końcówkę kciukiem, aby właściwie zamocować sensor w opasce.

Sensor fitness Opaska na nadgarstek Kabel ładowania

Przegląd produktu
Ekran dotykowy

Czujnik pracy 
serca
Gniazdo 
ładowania
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Noszenie urządzenia
Wygodnie dopasować opaskę wokół nadgarstka, zachować odstęp palca od ciała.
Aby uzyskać optymalną wydajność czujnika pracy serca, upewnij się, że czujnik 
przylega do skóry. Podczas noszenia opaski na nadgarstku, nie powinna ona być 
założona zbyt ciasno lub luźno. Należy zostawić nieco przestrzeni, aby skóra mogła 
oddychać. Przed rozpoczęciem aktywności należy zacisnąć opaskę i poluzować po 
zakończeniu.

Zbyt luźna

Jeżeli możesz łatwo 
poruszać opaską w górę 
i w dół nadgarstka lub 
czujnik pracy serca nie 
może zbierać danych, 
spróbuj zacisnąć opaskę. Prawidłowo

Opaska wygodnie 
leży na nadgarstku.
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Nawiązywanie połączenia z aplikacją
1. 

2.

Korzystając z telefonu komórkowego, zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby 
pobrać i zainstalować aplikację, lub wyszukaj aplikację w sklepie Google Play 
Store lub Apple App Store, a następnie pobierz i zainstaluj jej najnowszą wersję.
Zaloguj się na konto Zepp w aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć 
i sparować opaskę z telefonem. Gdy opaska wibruje, a na ekranie wyświetlana jest 
prośba o sparowanie, dotknij, aby zakończyć parowanie z telefonem.

Uwaga: Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w Twoim telefonie. W trakcie 
parowania opaska i telefon powinny znajdować się blisko siebie.

Użytkowanie
Po sparowaniu opaska zaczyna rejestrowanie i analizowanie danych na temat 
aktywności fizycznej, nocnego snu oraz innych danych.
Aby włączyć ekran, dotknij go.
Przesuń w górę, aby wyświetlić i wybrać aplikacje, lub przesuń w dół, aby uzyskać 
szybki dostęp do funkcji.
Przesuń w lewo lub w prawo na ekranie, aby szybko wybrać karty skrótów funkcji 
i wyświetlić Centrum powiadomień.

Pobierz aplikację Zepp
Android 7.0, iOS 12.0 lub nowszy
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Demontaż
Zdejmij opaskę z nadgarstka, ściśnij obie końcówki opaski, aż widoczna będzie 
niewielka szczelina pomiędzy sensorem i opaską. Wysuń palcem sensor z gniazda 
w przedniej części opaski.

Przesuń w lewo lub 
w prawo na ekranie, 
aby szybko wybrać 
karty skrótów funkcji 
i wyświetlić Centrum 
powiadomień.

Przesuń w górę, aby 
wyświetlić i wybrać 
aplikacje / Przesuń w dół, 
aby uzyskać szybki 
dostęp do funkcji
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Ładowanie
Przy pierwszym użyciu opaski podłącz ją do 
przewodu ładowania w celu jej włączenia.
Opaskę należy ładować zaraz po wyświetleniu 
informacji o niskim poziomie akumulatora.

Przestrogi
W trakcie pomiaru tętna opaskę należy trzymać nieruchomo.
To urządzenie jest wodoszczelne do 5 atm (odpowiednik zanurzenia w wodzie na 
głębokość 50 metrów). Można z nim pływać w basenie oraz w płytkiej wodzie, ale 
nie można go używać pod gorącym prysznicem, w saunie ani podczas nurkowania. 
Należy unikać bezpośredniego, szybkiego przepływu wody podczas treningów. 
Wodoszczelność nie jest cechą trwałą i może z czasem się zmniejszać.
Ekran dotykowy opaski nie może być obsługiwany pod wodą. Po zamoczeniu opaski 
nadmiar wody należy usunąć za pomocą miękkiej szmatki.
Podczas codziennego użytkowania nie należy zaciskać opaski zbyt mocno i trzeba 
zachować suche miejsce kontaktu ze skórą. Opaskę należy regularnie myć wodą.
W przypadku wystąpienia zaczerwienienia i swędzenia nadgarstka należy natychmiast 
zaprzestać korzystania z opaski i zasięgnąć porady lekarskiej.
Opaska nie jest urządzeniem medycznym. Żadne dane ani informacje z opaski nie 
mogą posłużyć jako podstawa diagnozy, leczenia lub zapobiegania chorobom.
Przed planowanym dłuższym okresem nieużywania opaski należy ją wyłączyć. Aby 
zapobiec uszkodzeniu spowodowanemu nadmiernym rozładowaniem baterii, 
należy ładować opaskę do pełna co 6 miesięcy.
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Dane techniczne
Nazwa produktu: Amazfit Band 7
Temperatura robocza: 0°C–45°C 
Pasmo Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz
Natężenie prądu: maks. 300 mA
Typ baterii: akumulator litowo-polimerowy
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth® Low Energy 5.2
Wymagany system: Android w wersji co najmniej 7.0 albo iOS w wersji co najmniej 12.0.
Aby uzyskać informacje dotyczące homologacji opaski oraz jej certyfikacji i zgodności 
z przepisami, wybierz Ustawienia > System > Przepisy.

Model: A2177
Bateria: 232 mAh
Moc maksymalna: < 2,5 mW
Napięcie wejściowe: 5,0 V DC

Bezpieczna obsługa baterii

Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie 
z tych znaków przez Anhui Huami Information Technology 
Co., Ltd. odbywa się na podstawie licencji. Inne nazwy 
i znaki towarowe stanowią chronioną prawem własność 
innych podmiotów.

1. 

2.

3.

4.

To urządzenie wyposażone jest w baterię wbudowaną i niepodlegającą 
wymianie. Nie demontować ani modyfikować baterii samodzielnie.
Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca, a także zgniecenie lub nakłucie 
jej grozi wybuchem.
Pozostawienie baterii w miejscu, w którym jest bardzo gorąco, może spowodować 
wybuch albo wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.
Przy bardzo niskim ciśnieniu atmosferycznym bateria może wybuchnąć albo 
może z niej zacząć wyciekać łatwopalny płyn lub gaz.
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Naprawy i konserwacja
1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować detergentów, takich jak mydło, 
środki bakteriobójcze, płyny do kąpieli lub balsamy, ponieważ ich chemiczne 
pozostałości mogą powodować podrażnienie skóry, korozję urządzenia albo 
pogorszenie jego wodoszczelności.
Należy dbać o czystość i suchość produktu i skóry, aby osiągnąć maksymalny 
komfort użycia i zapobiec stopniowemu uszkodzeniu produktu. Jest to szczególnie 
ważne po ćwiczeniach lub po kontakcie z płynami, takimi jak pot, mydło, olejek do 
opalania i balsamy, które mogą drażnić skórę.
Jeśli urządzenie znajdowało się na ręce podczas kąpieli (w przypadku urządzeń, 
które można nosić w trakcie kąpieli), pływania (w przypadku urządzeń, które 
można nosić w trakcie pływania) lub aktywności wywołującej pocenie, należy je 
szybko wyczyścić i wysuszyć. 
W przypadku stosowania pasków w jasnych kolorach należy unikać ich kontaktu 
z ciemnymi ubraniami, aby zapobiec przebarwieniom.
Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach silnie nasłonecznionych. Urządzenie 
może ulec awarii w skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze otoczenia.
Zachować ostrożność podczas transportu. Chronić urządzenie przed płynami i wilgocią.

Warunki gwarancji i zwrotu towaru
Ograniczona gwarancja Amazfit obejmuje wady fabryczne produktów Amazfit, 
poczynając od pierwotnej daty zakupu. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, chyba 
że prawa konsumenta obowiązujące w kraju zakupu narzucają inną długość. 
Nasza gwarancja stanowi uzupełnienie praw wynikających z obowiązujących praw 
konsumenta.
Oficjalna strona internetowa: en.amazfit.com

Rozwiązywanie problemów
Sprawdź Często zadawane pytania w witrynie internetowej: 
https://support.amazfit.com/en.


