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Bezpečnostní pokyny a informace
• Pokud Amazfit Arc (dále jen „Arc“) nepoužíváte, odpojte jej od zásuvky. Je-li plně nabitý
Arc ponechán bez použití, dojde po čase k jeho samovolnému vybití.
• Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F).
Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přehřátý nebo podchlazený Arc může
dočasně přestat pracovat.
• Nevhazujte Arc do ohně, jelikož může dojít k jeho výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li
to možné, recyklujte jej. Nevyhazujte jej do směsného odpadu.
• Arc nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte.
Pokud Arc netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde,
okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Arc
neupravujte a nepokoušejte se do něj vkládat cizí předměty.
• Arc disponuje certifikací IP67, čili je prachuvzdorný a můžete jej ponořit do vody hluboké
až 1 metr na dobu až 30 minut. Silný tlak vody však může způsobit poškození těsnění a Arc
může přestat fungovat, nevystavujte proto Arc přímému tlaku sprchy, hadice, atp.
• Používejte Arc pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání může způsobit riziko
požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk.
Nikdy nepoužívejte poškozený MiBand ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce.
Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Recyklace baterií
•

Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku.
Společnost PRG Trading Group s.r.o. spolupracuje se společností REMA system, MiBand k
recyklaci nám můžete buď doručit osobně, nebo jej odevzdat na sběrných místech
společnosti REMA System. Více informací zde - https://xiaomi-store.cz/cs/content/36zpetny-odber-baterii-a-elektrozarizeni

Obsah balení
1) Náramek Huami Amazfit Arc
2) Nabíječka s USB konektorem
3) Příručka

Napájení
Ujistěte se, že Arc není zcela vybitý, nebo nemá slabou baterii. Pro zjištění stavu baterie stačí
tapnout na spodní část displeje. Pokud se displej vůbec nerozsvítí, nebo indikuje slabou baterii,
nejprve Arc nabijte, než budete pokračovat v dalším nastavování.

Spárování s telefonem
Aplikace Amazfit je dostupná pro Android verze 4.4 a vyšší a iOS 9.0 a vyšší. Pro stažení aplikace
si otevřete Google Obchod Play, nebo Apple App Store a vyhledejte aplikaci „Amazfit“. Tu
nainstalujte, spusťte a řiďte se pokyny pro spárování náramku (anglicky, avšak jednoduché). Bude
nutné si vytvořit u Huami účet, kam se budou vaše hodnoty ukládat, účet lze vytvořit i skrze Google
nebo Facebook pro maximální zjednodušení.

Připojení náramku
Ujistěte se, že máte na telefonu zapnuté Bluetooth. Otevřete aplikaci Amazfit a řiďte se pokyny na
obrazovce. Jakmile náramek zavibruje a na displeji uvidíte informaci o spárování, stiskněte displej
v jeho spodní části, párování se dokončí.

Používání náramku
Jakmile náramek spárujete se svým telefonem, automaticky začne sledovat vaše kroky, pohyb,
spánek atd. Opakovaným stiskem plochy displeje zobrazíte požadované hodnoty. Pro měření
srdečního tepu držte náramek ve stabilní poloze.

Informace o Amazfit Arc
Název: Huami Amazfit Arc
Model: A1603
Typ připojení: Bluetooth 4.0 BLE
Kapacita baterie: 70mAh
Odolnost vůči vodě a prachu: IP67
Vstupní proud: 45mA
Nastavitelná délka pásku: 155-230mm
Provozní teplota: 0°C – 45°C
Vstupní napěti nabíječky: 5V
Kompatibilní zařízení: iPhone 4S nebo vyšší s iOS 9.0 a vyšším, Android 4.4 a vyšší na telefonech
s Bluetooth 4.0 a vyšším

Legislativní informace
Veškeré legislativní informace jsou přiloženy na originálním manuálu v angličtině u samotného
náramku.

