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Bezpečnostní	pokyny	a	informace	
• Pokud Amazfit Bip (dále jen „Bip“) nepoužíváte, odpojte jej od zásuvky. Je-li plně nabitý 
Bip 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 Bip do ohně, jelikož může dojít k jeho výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li 
to možné, recyklujte jej. Nevyhazujte jej do směsného odpadu. 
• Bip nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. 
Pokud Bip netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, 
okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Bip 
neupravujte a nepokoušejte se do něj vkládat cizí předměty. 
• Bip disponuje certifikací IP68, čili je prachuvzdorný a voděodolný. Silný tlak vody však 
může způsobit poškození těsnění a Bip může přestat fungovat, nevystavujte proto Bip přímému 
tlaku sprchy, hadice, atp. 
• Používejte Bip 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 Bip 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/36-
zpetny-odber-baterii-a-elektrozarizeni 
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Napájení	
Ujistěte se, že Bip není zcela vybitý, nebo nemá slabou baterii. Hodinky zapnete delším podržením 
korunky na boku. Pokud se displej vůbec nerozsvítí, nebo indikuje slabou baterii, nejprve Bip 
nabijte, než budete pokračovat v dalším nastavování. 
 
  



Spárování	s	telefonem	
Aplikace Mi Fit je dostupná pro Android verze 4.4 a vyšší a iOS 8.0 a vyšší. Pro stažení aplikace si 
otevřete Google Obchod Play, nebo Apple App Store a vyhledejte aplikaci „Mi Fit“. Tu 
nainstalujte, spusťte a řiďte se pokyny pro spárování náramku (česky). Bude nutné si vytvořit u 
Xiaomi 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 Mi Fit, vpravo dole tapněte na 
„Profil“ a zde zvolte „Přidat zařízení“, následně vyberte „Hodinky“ a „Amazfit Bip“. Poté už 
se řiďte pokyny na obrazovce. Jakmile náramek zavibruje a na displeji uvidíte informaci o 
spárování, potvrďte na displeji hodinek pokyn ke spárování, párování se dokončí. 
 

 

	
 	



Používání	hodinek	
Jakmile hodinky spárujete se svým telefonem, automaticky začnou sledovat vaše kroky, pohyb, 
spánek atd. 
Ve výchozím stavu je displej hodinek zamčený, aby nemohlo dojít k nechtěným dotekům. 
Zobrazují pouze tzv. watchface, tzn. předvolený ciferník a bez podsvícení displeje. 
Hodinky odemknete krátkým stiskem tlačítka na boku hodinek. Na displeji uvidíte efekt odemčení a 
následně můžete hodinky ovládat dotykovým displejem. 
 
Z výchozího ciferníku se můžete prstem dostat celkem na tři obrazovky.  

1) Pokud potáhnete z horní strany dolů, zobrazíte informace o zapnutém/vypnutém DND 
režimu (režim nerušit, kdy hodinky neupozorňují na nové události), procentuálním stavu 
baterie, nebo informaci, zda jsou či nejsou připojeny k telefonu (connected). Zároveň 
můžete rovnou režim DND aktivovat, buď ihned (Now), nebo v automatickém režimu 
(Auto), pak dojde k zapnutí režimu DND, jakmile usnete (pokud s hodinkami i spíte). 

 
2) Pokud potáhnete z ciferníku prstem ze spodní strany nahoru, zobrazíte veškeré poslední 

notifikace. Těmi můžete listovat opět nahoru/dolů. Úplně poslední obrazovka v seznamu „
Clear“ s vyobrazenou popelnicí znamená, že pokud na ní tapnete, stávající notfikace se 
smažou. 

 
3) Pokud potáhnete z ciferníku prstem zprava doleva, zobrazíte hlavní menu. V něm následně 

procházíte jednotlivé položky zprava doleva a otevíráte je tapnutím na jejich ikonu. Vrátit na 
předchozí obrazovku se můžete vždy buď stiskem tlačítka na boku, nebo potažením 
obrazovky na druhou stranu, čili zleva doprava. 
 
Položky hlavního menu: 
- Status – zobrazuje hlavní denní přehled o vaší fyzické aktivitě 



- Activity – vyvolá nabídku na zahájení sportovní aktivity (běh, běh na páse, cyklojízda, 
chůze) 

- Weather – počasí dle nastavené lokality v aplikaci Mi Fit 
- Alarm – budík dle nastavení v aplikaci Mi Fit, lze jej zde pouze vypnout/zapnout 
- Timer – funkce stopky a odpočet 
- Compass - kompas 
- Settings – nastavení 

Nastavení	
Nastavení v samotných hodinkách se omezuje jen na pár základních věcí, většina nastavení probíhá 
přímo v aplikaci Mi Fit. 

- Watchface – můžete si nastavit jeden z předvolených ciferníků 
- Long press the button – delší podržení tlačítka nemusí hodinky jen vypínat, zde můžete 

nastavit, že se jím rovnou zahájí předvolená sportovní aktivita 
- Adjust brightness – nastavení jasu displeje 
- Find device – pokud nemůžete najít váš telefon, začne tímto pokynem pípat 
- About – o hodinkách 
- Turn off – vypnutí hodinek 

 

Nastavení	v	aplikaci	Mi	Fit	
Nastavení probíhá v češtině a je poměrně přímočaré. Pokud už máte zkušenost s jakýmkoliv 
předchozím Mi Bandem, budete jako doma. 
 

  
 



Můžete si tedy nastavit, zda mají hodinky vibrovat při příchozím hovoru, příchozí SMS. e-mailu, 
nebo notifikace z vámi vybraných aplikací (jako Messenger, Instagram apod.). Oznámení o 
nečinnosti Vás pak každou hodinu upozorní, že už sedíte moc dlouho a měli byste se protáhnout. 
 

 
 
Spodní obrazovka Vám umožní nastavit, zda mají být hodinky BT viditelné i pro ostatní zařízení, 
zda nosíte hodinky na levé nebo pravé ruce, nebo zda se má displej po otočení zápěstí rozsvítit a 
kdy (Otočit zápěstí pro info). 
Také si můžete nastavit, jakým způsobem se má měřit tep, zda průběžně jednou za čas do statistik, 
nebo třeba jen při spánku. Toto nastavení bude mít samozřejmě dopat na výdrž baterie. 
 
Nastavovat můžete taktéž displej hodinek – buď zpřeházet pořadí položek v menu, nebo některé 
zcela skrýt, případně upravit polohu kvůli předpovědi počasí. 
 

Informace	o	Amazfit	Bip	
Název: Huami Amazfit Bip    Model: A1608 
Typ připojení: Bluetooth 4.0    Kapacita baterie: 200mAh 
Odolnost vůči vodě a prachu: IP68  Vstupní proud: 300mA  

 Provozní teplota: 0°C – 40°C 
Vstupní napěti nabíječky: 5V 
Kompatibilní zařízení: iPhone 4S nebo vyšší s iOS 8.0 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. 


