Następnie kliknij ikonę „Profil” oraz wybierz „Dodaj
urządzenie”-„Zegarek” – następnie sparuj zegarek z
telefonem postępując według instrukcji.

Amazfit Bip
Instrukcja obsługi
Ładowanie zegarka
Podłącz zegarek do bazy ładującej, jak pokazano poniżej.
Upewnij się, że 2 piny ładowania z tyłu zegarka są
wyrównane z tymi u podstawy ładującej. Podłącz podstawę
ładującą do ładowarki telefonu lub komputera za pomocą
dostarczonego kabla USB. Proszę naładować zegarek
ładowarką do telefonu komórkowego o znamionowej mocy
wyjściowej 5V.

Zegarek jest wodoszczelny oraz pyłoszczelny z klasą
szczelności IP68. Jest w pełni odporny na pył oraz może
zostać zanużony na głębokość 1,5m w wodzie o
temperaturze pokojowej na 30 minut. Nie zalecane jest
branie kąpieli oraz pływania z zegarkiem.

Zegarek nie jest odporny na działanie wody morskiej,
sybstancji chemicznych, kwasów itp. Uszkodzenia
spowodowane tego rodzaju płynami nie podlegają
gwarancji.
Wyszukaj aplikację Mi Fit w sklepie lub zeskanuj kod QR
poniżej.

Sparuj zegarek ze swoim telefonem.
Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby
zarejestrować swoje konto Mi.

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
Informacja o bezpieczeństwie

Nie należy obsługiwać zegarka pod wodą. Po zamoczeniu,
należy osuszyć zegarek suchą ściereczką przed użyciem
bądź ładowaniem.

Zainstaluj aplikację Mi Fit na telefonie.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Specyfikacja techniczna
Model: Amazfit Bip
Łączność: Bluetooth 4.0
Klasa szczelności: IP68
Długość: 155-230mm
Częstotliwość: 2402-2480MHz
Temperatura pracy: 0-40°C
Kompatybilność: Zgodny z każdym urządzeniem
posiadającym moduł Bluetooth 4.0 oraz Android w wersji
4.4 lub wyższej lub iOS 8.0 lub wyższy.
Model: A1608
Pojemość baterii: 190mAh
Napięcie wejściowe: 5V 300mA

To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami i innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Gwarancja
Wszystkie produkty Amazfit posiadają
1 rok gwarancji.
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