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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

• 1,34" displej
• hmotnost: 53,7 gramů
• kapacita baterie: 280 mAh
• technologie: Li-pol
• výdrž až 5 dní
• odolnost proti vodě 5 ATM (není určeno k potápění!)
• šířka pásku: 22 mm
• akcelerometr
• GPS+Glonass
• senzor srdečního rytmu

Kompatibilita - požadavky
• Bluetooth 4.0
• Android 4.4 a novější, iOS

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 Amaz�t 
Stratos 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. Stejně tak stáhněte rovněž aplikaci Amaz�t Watch 
a nainstalujte.
2. Spusťte aplikaci Mi Fit a přihlaste se nebo si založte nový účet Xiaomi.
3. Přejděte do sekce Profil a Přidat nové zařízení.
4. Klikněte na Hodinky. 
5. Vyberte Amazfit Stratos. Aplikace Vás požádá o stažení a instalaci aplikace Amazfit Watch (pokud jste ji 
ještě nenainstalovali v bodu 1).
6. Pomocí mobilního telefonu naskenujte čárový kód na displeji hodinek.
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. Na hodinkách zvolte, zda je nosíte na levé (Left) či pravé (Right) ruce. Proces spárování je hotov. Od 
této chvíle můžete začít hodinky používat.  

Prvotní nastavení a spárování
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Ovládání hodinek

Chytré hodinky Amaz�t Stratos disponují dotykovým displejem, přes který je možné hodinky 
ovládat. Ve výchozím stavu jsou hodinky uzamčeny a zobrazují pouze údaj o čase. V tomto stavu 
hodinky na dotyky prstu nereagují a je nutné je nejprve odemknout stiskem libovolného tlačít-
ka na boku. Hodinky lze následně ovládat tahem prstu do stran nebo tlačítky. Hodinky můžeme 
kdykoliv  “uspat” přikrytím ciferníku dlaní.

Tahem prstu shora dolů je možné vysunout ovládací lištu, kde můžete zapnout tichý režim, 
režim letadlo, upravovat jas nebo se dostat rychle do nastavení. Tahem zespodu nahoru lze 
prohlížet poslední noti�kace z mobilního telefonu. Dlouhým držením horního tlačítka dojde k 
návratu na stránku s ciferníkem.

Tahem prstu do stran lze přistoupit do dalších částí hodinek. Na pravé straně od hlavní obra-
zovky naleznete další aplikace, na levé straně pak aktivity a funkce pro sportovce. Po spuštění 
nějaké další aplikace se lze vrátit zpět tahem prstu zleva doprava:
- Status: zobrazí aktuální statistiky (počet kroků, vzdálenost, tep apod.)
- Activites: přehled posledních sportovních aktivit zaznamenaných hodinkami.
- Sports: umožní spustit sportovní aktivitu jako běh, chůze, jízda na kole a další. To aktivuje GPS v 
hodinkách a začne přesný záznam aktivity.
- Weather: aktuální předpověď počasí.
- Heart Rate: měření aktuální tepové frekvence. Možnost aktivovat nepřetržité sledování tepu  
(Continuous HR)
- Music: Ovládání přehrávání hudby. Hudba musí být nejprve přes USB přenesena do hodinek.
- Alarm: můžete aktivovat nebo deaktivovat budíky. Jejich čas a detailnější nastavení je nutné 
provést v aplikaci v telefonu.
- Compass: kompas.
- Stopwatch: stopky.
- Sleep: data o kvalitě spánku zaznameného hodinkami.
- Training center: pomocník, který Vám doporučí a sestaví cvičení plán.
- Settings: nastavení hodinek.
- Timer: časovač.
 

Nastavení hodinek

Detailnější nastavení hodinek lze provést v sekci Settings, kam se dostanete tažením prstu shora 
dolů a kliknutím na ikonu matice. Zde lze měnit například:
- Connection: připojení WiFi a Bluetooth.
- Common: režim hodin, jednotky, jas, režim Nerušit a další.
- Upload: ruční nahrání dat do telefonu.
- Update: aktualizace hodinek.
- Device: vypnutí, restart hodinek.
- Find my phone prozvonění mobilního telefonu.
- Apps: nastavení denního cíle.
- About: informace o hodinkách a softwaru.



Aplikace Amaz�t Watch
Další nastavení hodinek je možné provést v aplikaci Amaz�t Watch ve Vašem mobilním telefonu.  Po 
spuštění aplikace můžete prohlížet základní statistiky (záložka Status), zaznamenané aktivity (Activity) 
nebo detailněji nastavit hodinky (Pro�le). V poslední záložce je možné nastavit jiné ciferníky hodinek, 
zapnout upozornění na příchozí hovory, připomenout událost, nastavit budíky nebo aktivovat upo-
zornění z libovolných aplikací a další.

Sportovní aktivitu lze spouštět z menu hodinek položkou Activities. Detailnější statistiky si lze prohlížet 
také v aplikaci Amaz�t Watch v sekci Activity.

Sportovní aktivity

Hodinky dokážou zobrazovat notifikace z mobilního telefonu. Tuto funkci aktivujte v aplikaci Amazfit 
Watch v sekci Pro�le - Settings - Noti�cations - Push Noti�cation. V sekci App noti�cation setting lze 
vybírat aplikace, které mohou posílat do hodinek upozornění a které nikoliv.

Nastavení noti�kací



Přehrávání hudby 
Hodinky Amaz�t Stratos umožňují přehrávat hudbu do bezdrátových sluchátek přes Bluetooth. 
Nejprve je nutné přenést MP3 soubory s hudbou do paměti hodinek. To provedete připojením USB 
nabíječky a hodinek do USB portu počítače. V Průzkumníku se objeví zařízení Amaz�t Stratos a lze do 
něj kopírovat soubory. Písničky ve formátu MP3 přesuňte do složky Music.

K přehrávání hudby je nutné použít bezdrátová sluchátka a připojit je přes Bluetooth k hodinkám. K 
tomu Vás hodinky vyzvou v momentě, kdy se pokusíte přehrát hudbu v hodinkách v sekci Music. Po 
spárování lze poslouchat hudbu.

Nahrávání dalších ciferníků
Hodinky Amaz�t Stratos umožňují změnit vzhled ciferníků. Z výroby je v hodinkách nahráno několik 
ciferníků, mezi kterými můžete přecházet (v aplikaci v mobilu nebo v nastavení hodinkách Common). 
Z internetu lze stahovat další ciferníky, například ze stránky www.amaz�twatchfaces.com/pace/. 
Ciferníky mají formát souboru wfz.

Pro aktivování staženého ciferníku prosím připojte znovu hodinky k počítači pomocí kabelu a soubory 
nahrajte do složky WatchFace. Následně půjde v hodinkách zvolit i nový ciferník.

Spárování s účtem Strava
Sportovní aktivity lze automaticky synchronizovat s účtem Strava, díky čemuž lze následně výsledky 
pohodlně prohlížet i na počítači nebo mít v jedné aplikaci výsledky z více přístrojů. Nastavení prove-
dete v aplikaci Amaz�t Watch, kde přejděte do sekce Pro�le - Add accounts - Strava.

Zde se přihlašte nebo vytvořte nový účet pro službu Strava. Můžete si také stáhnout aplikaci do mobil-
ního telefonu nebo výsledky prohlížet na PC na adrese www.strava.com.

Tovární restart
Tovární nastavení lze provést přímo v hodinkách v sekci Settings - Device - Factory Reset.


