Amazfit Cor

Sparuj opaskę ze swoim telefonem.

Specyfikacja techniczna

Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby
zarejestrować swoje konto Mi.
Następnie kliknij ikonę „Profil” oraz wybierz „Dodaj
urządzenie”-„Opaska” – następnie sparuj opaskę z
telefonem postępując według instrukcji.

Model: Amazfit Cor
Łączność: Bluetooth 4.0
Klasa szczelności: 5 ATM/50m
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 9.0 lub wyższy.
Model: A1702
Pojemość baterii: 170mAh
Napięcie wejściowe: 5V DC

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

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Używanie opaski
Wciśnij pasek dotykowy poniżej wyświetlacza aby
wybudzić ekran. Teraz można sterować urządzeniem za
pomocą ekranu dotykowego. Przesuń w górę lub w dół,
aby wyszukać różne funkcje urządzenia. Przesuń w prawo,
aby wrócić do poprzedniego ekranu.

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

Gwarancja

Zainstaluj aplikację Mi Fit na telefonie.
Wyszukaj aplikację Mi Fit w sklepie lub zeskanuj kod QR
poniżej.

Informacja o bezpieczeństwie
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.

Wszystkie produkty Amazfit posiadają
1 rok gwarancji.
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