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Neponechávejte zařízení ve vysokých nebo naopak velmi nízkých teplotách, protože může dojít 
k jeho nevratnému poškození. 
 
Zabraňte pádům zařízení, silným otřesům a jinému  hrubému zacházení.  

Zařízení neobsahuje žádné díly, jež by koncový  uživatel mohl opravit. Veškeré opravy musí 
provádět  autorizovaný servis.  

Přístroj nepoužívejte v místech s rizikem výbuchu, například na čerpacích stanicích a v oblas-
tech, kde jsou ve vzduchu chemikálie.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.smarthome

Bezpečnostní pokyny

Přijde-li zařízení do styku s jakoukoliv látkou, která  zanechává skvrny (hlína, inkoust, prach, 
krém,  make-up apod.), ihned jej očistěte.  Postupujte následovně: 

- Odpojte všechny kabely od zařízení (nabíjení).  
- Na otření použijte měkkou tkaninu, která neztrácí  vlákno.  Hodinky můžete otřít i vlhkou 
tkaninou.
- Nepoužívejte žádné čistící prostředky ani stlačený vzduch.

Údržba a čistění

• 1,28" displej
• hmotnost: 32 gramů
• kapacita baterie: 190 mAh
• technologie: Li-pol
• výdrž až 45 dní
• odolnost proti vodě IP68 (není určeno k plavání a potápění!)
• šířka pásku: 20 mm
• akcelerometr
• GPS+Glonass
• senzor srdečního rytmu

Kompatibilita - požadavky
• Bluetooth 4.0
• Android 4.4 a novější

Vlastnosti produktu
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https://itunes.apple.com/us/app/mi-fit/id938688461?mt=8

Nabíjení

V balení je k dispozici nabíjecí USB kabel s nabíjecí kolébkou. Do té lze zasadit hodinky Amazfit 
Bip a dojde k nabíjení. USB nabíječku je možné zapojit do USB počítače, powerbanky nebo 
nabíječky pro mobilní telefony. Hodinky Vás o průběhu nabíjení informují na displeji. Před 
prvním použitím hodinky doporučujeme plně nabít.

Spárování

První spárování proveďte následovně:

1. Podržením tlačítka na hodinkách hodinky zapněte. Do telefonu stáhněte aplikaci Mi Fit z Obchodu 
Play pro Android nebo Appstore pro iOS a nainstalujte.
2. Přihlaste se nebo si založte nový účet Xiaomi.
3. Přejděte do sekce Profil a Přidat nové zařízení.
4. Klikněte na Hodinky. 
5. Vyberte Amazfit Bip. Začne proces spárování.
6. Na hodinkách potvrďte zelené tlačítko.
7. Dojde k párování.
8. Během procesu může dojít k aktualizaci firmware, která se provede automaticky, ale může trvat i 
několik minut. Následně může dojít k aktualizaci zdrojů a aktualizaci GPS, což je rovněž proces na několik 
minut. 
9. Proces spárování je hotov. Od této chvíle můžete začít hodinky používat. 

Prvotní nastavení a spárování



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


