Návod na obsluhu náramku Amazfit Band 7

Prehľad výrobku
Dotyková obrazovka

Senzor srdcovej
frekvencie
Nabíjací port
Náramok

Fitness Tracker

Nabíjací kábel

Poznámka: obrázky výrobku, príslušenstva a používateľského prostredia v tomto
návode sú len na orientačné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v
závislosti od vylepšení výrobku.

Inštalácia

1. Zapojte jeden koniec zariadenia fitness tracker do zásuvky z prednej strany náramku.
2. Zatlačením druhého konca palcom úplne zasuňte zariadenie fitness tracker do zásuvky.
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Nosenie

Pohodlne zatiahnite náramok okolo zápästia tak, aby bol zhruba na šírku jedného
prsta od zápästnej kosti.
Aby ste dosiahli optimálny výkon snímača srdcovej frekvencie, uistite sa, že sa
zadná časť náramku dotýka vašej pokožky. Keď nosíte náramok, nenechávajte ho
ani príliš tesný, ani príliš voľný, ale ponechajte nejaký priestor, aby pokožka mohla
dýchať. Pred začatím cvičenia si náramok utiahnite a potom ho správne uvoľnite.

Príliš voľný

Ak sa náramok môže
ľahko pohybovať hore a
dole po zápästí, alebo ak
snímač srdcového tepu
nedokáže získavať údaje,
skúste náramok utiahnuť.

Náramok pohodlne
sedí na zápästí.

Akurát
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Pripojenie k aplikácii

1. Použite svoj mobilný telefón, aby ste naskenovali QR kód na pravej strane a
mohli ste prevziať a nainštalovať aplikáciu, prípadne aplikáciu vyhľadajte v
obchode Google Play Store alebo Apple App Store a následne prevezmite a
nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie.
2. V aplikácii sa prihláste do svojho účtu Zepp a podľa pokynov pripojte a spárujte
náramok s telefónom. Keď náramok zavibruje a na jeho obrazovke sa zobrazí
výzva so žiadosťou o spárovanie, ťuknutím dokončite párovanie s telefónom.

Poznámka: v telefóne musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth. Počas párovania držte
telefón a náramok blízko seba.

Stiahnutie aplikácie Zepp
Android 7.0, iOS 12.0 alebo novšie

Používanie

Keď je náramok spárovaný, začne zaznamenávať a analyzovať vaše cvičenie,
nočný spánok a ďalšie informácie.
Stlačením obrazovky ju rozsvietite.
Potiahnutím prstom nahor zobrazíte a vyberiete aplikácie alebo potiahnutím
prstom nadol získate rýchly prístup k funkciám.
Potiahnutím prstom doľava alebo doprava po obrazovke rýchlo vyberiete karty s
funkciami a zobrazíte Centrum upozornení.
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Potiahnutím prstom
doľava alebo doprava
po obrazovke rýchlo
vyberiete karty s
funkciami a zobrazíte
Centrum upozornení.

Potiahnutím prstom
nahor zobrazíte a
vyberiete aplikácie /
Potiahnutím prstom
nadol získate rýchly
prístup k funkciám

Rozobratie

Odstráňte náramok zo zápästia, držte ho na koncoch a ťahajte za náramok, kým
neuvidíte malú medzeru medzi zariadením fitness tracker a náramkom. Prstom
vysuňte zariadenie fitness tracker zo štrbiny na prednej strane náramku.
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Nabíjanie

Pri prvom použití náramku ho zapnite
pripojením k nabíjaciemu káblu.
Ak bude úroveň nabitia batérie nízka,
náramok okamžite nabite.

Preventívne opatrenia

Keď využívate náramok na meranie srdcového tepu, držte zápästie nehybné.
Vodotesnosť tohto zariadenia je 5 ATM (ekvivalent hĺbky 50 metrov pod vodou).
Umožňuje plávanie v bazéne, plávanie v plytčine a iné vodné aktivity v plytkých
vodách, ale nie je vhodné pre horúce sprchy, sauny a potápanie. Počas cvičenia vo
vode sa vyhýbajte priamemu vysoko-rýchlostnému prúdu vody. Vodotesnosť nie je
trvalá a môže sa časom znížiť.
Dotykový displej náramku nepodporuje činnosti pod vodou. Keď sa náramok dostane
do kontaktu s vodou, pred opätovným použitím utrite jeho povrch mäkkou handričkou.
Počas každodenného používania nenoste remienok príliš tesne a snažte sa
udržiavať jeho kontaktnú oblasť suchú. Náramok pravidelne čistite vodou.
Okamžite prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc, ak kontaktná
oblasť na koži vykazuje známky začervenania alebo opuchu.
Tento výrobok nie je zdravotnícka pomôcka. Žiadne údaje ani merania nie sú
určené na lekársku diagnostiku alebo lekárske monitorovanie.
Ak plánujete náramok dlhší čas nepoužívať, vypnite ho a potom odložte. Aby ste
predišli poškodeniu spôsobenému nadmerným vybitím batérie, náramok každých
6 mesiacov úplne nabite.
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Technické údaje

Model: A2177
Názov výrobku: Amazfit Band 7
Batéria: 232 mAh
Prevádzková teplota: 0 °C až 45 °C
Frekvencia rozhrania Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz Maximálny výstup: < 2,5 mW
Vstupné napätie: 5,0 V jednosmer.
Typ batérie: Lítiovo-polymérová batéria
Vstupný prúd: max. 300 mA
Bezdrôtové pripojenie: nízko-energetický režim Bluetooth® 5.2
Systémové požiadavky: Android 7.0 alebo iOS 12.0 alebo novší
Ak chcete zobraziť špecifické informácie týkajúce sa dohľadu, certifikáty a značky
zhody pre náramok, prejdite do ponuky Nastavenia > Systém > Regulačné informácie.
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné
známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
a spoločnosť Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
ich používa na základe licencie. Ostatné názvy sú
ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Bezpečnosť batérie

1. Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nie je možné vybrať ani
vymeniť. Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
2. Nevhadzujte batériu do ohňa alebo horúcej rúry, ani ju mechanicky nestláčajte
alebo nerozrezávajte, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu.
3. Nenechávajte batériu v prostredí s veľmi vysokou teplotou, pretože by mohlo
dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
4. Nenechávajte batériu v prostredí s veľmi nízkym tlakom vzduchu, pretože by
mohlo dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
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Oprava a údržba

1. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky, ako je napríklad saponát, dezinfekčný
prostriedok na ruky, pena do kúpeľa alebo telový šampón, pretože ich chemické
zvyšky by mohli dráždiť pokožku, spôsobiť koróziu na zariadení alebo znížiť úroveň
vodotesnosti zariadenia.
2. Udržujte produkt a pokožku čisté a suché, aby ste maximalizovali pohodlie a zabránili
poškodeniu produktu v priebehu času. Toto je obzvlášť dôležité po cvičení alebo po
kontakte s tekutinami, ako je pot, mydlo, opaľovací krém a pleťové vody, ktoré môžu
dráždiť pokožku.
3. Ak ste mali zariadenie nasadené pri kúpaní (v prípade zariadení podporujúcich
kúpanie) alebo plávaní (v prípade zariadení podporujúcich plávanie), prípadne ak
ste sa s ním spotili, čo najrýchlejšie ho vyčistite a osušte.
4. Ak používate svetlý remienok hodiniek, dávajte pozor, aby sa nedostal do kontaktu s
tmavým oblečením, pretože by mohlo dôjsť k zafarbeniu remienka.
5. Nenechávajte zariadenie dlhodobo na priamom slnečnom svetle. Príliš vysoká alebo
nízka teplota prostredia môže spôsobiť poruchu zariadenia.
6. Počas dopravy manipulujte so zariadením opatrne. Uchovávajte zariadenie v suchu.

Záruka a pravidlá vrátenia tovaru

Obmedzená záruka spoločnosti Amazfit kryje výrobné chyby produktov Amazfit a
jej platnosť sa začína pôvodným dátumom nákupu. Záručná lehota je 12 mesiacov
alebo obdobie stanovené príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa platnými v
krajine nákupu. Naša záruka dopĺňa práva vyplývajúce z príslušných zákonov o
ochrane spotrebiteľa.
Oficiálna stránka: en.amazfit.com

Riešenie problémov

Pozrite si najčastejšie otázky na nasledujúcej webovej stránke:
https://support.amazfit.com/en.
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