- zegarek nie jest odporny na działanie
wody morskiej, kwasów, bądź płynów
powodujących erozję. Uszkodzenia
spowodowane takimi substancjami nie
podlegają gwarancji.

Amazfit Pace
Instrukcja obsługi

Specyfikacja sprzętowa:

Pobierz i zainstaluj aplikację
Amazfit Watch

Nazwa: AMAZFIT PACE
Model: A1612
Pojemność baterii: 280mAh
Łączność: BT4.0/Wi-Fi
Napięcie wejściowe: 5V DC
Temperatura pracy: 0-40°C
Klasa szczelności: IP67
Kompatybilność: Android 4.4 lub nowszy,
Bluetooth 4.0, iOS 7.0 lub nowszy.

Zeskanuj kod QR poniżej lub wyszukaj i
zainstaluj aplikację.

Informacja o bezpieczeństwie

Opakowanie zawiera:
1. Zegarek
2. Ładowarka
3. Instrukcja obsługi

Parowanie zegarka
Uruchom aplikacje Amazfit na telefonie
oraz postępuj zgodnie z instrukcjami w
aplikacji.

Ładowanie zegarka
Umieść zegarek na podstawce do
ładowania w sposób przedstawiony na
grafice poniżej. Do ładowania należy
używać ładowarki do telefonu z
napięciem wyjściowym 5V DC, oraz
mocą prądu wyjściowego co najmniej
500mA.

Uruchamianie/wyłączanie zegarka
Amazfit
Naciśnij przycisk po prawej stronie
zegarka, na ekranie zostanie wyświetlona
animacja startowa.
Po dłuższym przyciśnięciu przycisku
podczas pracy zegarka, spowoduje
wyświetlenie się ekranu z
potwierdzeniem wyłączenia urządzenia.
Przy pierwszym uruchomieniu zegarka,
na ekranie zostanie wyświetlony kod QR,
który służy do sparowania zegarka z
telefonem.

Nie próbuj otwierać czujnika na siłę.
Substancje zawarte w tym produkcie lub
jego baterii mogą uszkodzić środowisko
lub zdrowie w przypadku niewłaściwej
obsługi lub prób demontażu urządzenie
Nie próbuj rozbierać swojej opaski.
Nie narażaj opaski na ekstremalnie
wysokie lub niskie temperatury.
Nie pozostawiaj bransoletki w pełnym
słońcu przez dłuższy czas.
Nie używaj opaski w saunie lub łaźni
parowej.

Środki ostrożności dotyczące
baterii
Uwagi
- zegarek posiada stopień szczelności
IP67, co oznacza że zegarek może być
zanurzony na głębokość 1m na 30 minut.
Kąpiel oraz pływanie z zegarkiem nie jest
zalecane
- nie obsługuj zegarka pod wodą, po
zamoczeniu zegarka należy go osuszyć,
przed użyciem bądź ładowaniem

Nie próbuj samodzielnie wymieniać
baterii urządzenia ani otwierać
wbudowanej baterii. Użyj oryginalnego
kabla do naładowania urządzenia.

Informacje dotyczące utylizacji i
recyklingu
Symbol ten oznacza, że
produkt ten musi być
wyrzucony oddzielnie od
zwykłego gospodarstwa
domowego, zmarnowanego w momencie
jego zakończenia. Uprzejmie prosimy o
zwrócenie uwagi na to, czy spoczywa na
Państwa obowiązek utylizacji sprzętu
elektronicznego w centrach recyklingu,
aby pomóc w zachowaniu naturalnych
zasobów.

Certyfikaty i certyfikaty
bezpieczeństwa
Wszystkie produkty Amazfit
są certyfikowane przez FCC i
CE i spełniają standardy
wymagane w handlu detalicznym w USA i
Europie

Gwarancja
Wszystkie produkty Amazfit posiadają
1 rok gwarancji.
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