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Model: A1619 
 

Instrukcja obsługi 
 

Opakowanie zawiera: 
1. Amazfit Stratos Smartwatch 

2. Kabel USB do ładowania i podstawa 

3. Podręcznik użytkownika 

 

Pobierz aplikację Amazfit Watch 
Aplikacja jest dostępna dla systemu iOS w Apple 

App Store oraz dla systemu Android w Google Play 

Store. Wyszukaj "Amazfit Watch", aby pobrać i 

zainstalować 

 

 
 

Włączanie/wyłączanie zegarka 
Aby włączyć zegarek, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

u góry po prawej stronie. Twój zegarek na ekranie 

podświetli się i pokaże animację startową. Animacja 

może trwać 

kilka minut przy pierwszym uruchomieniu. 

Kod QR pojawi się na ekranie Twojego zegarka po 

pierwszym włączeniu. Kod ten będzie być używany 

do parowania zegarka z urządzeniem przenośnym. 

Aby wyłączyć zegarek, naciśnij i przytrzymaj ten 

sam przycisk przez ponad sześć sekund 

aby wyświetlić wyłączony interfejs. 

 

Połączenie z telefonem 
Upewnij się, że Twój zegarek jest naładowany i że 

Bluetooth jest włączony na Twoim urządzeniu 

przenośnym. Otwórz aplikację Amazfit Watch i 

postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi 

konfiguracji. Zeskanuj kod QR 

wyświetlany na ekranie zegarka, aby sparować się z 

urządzeniem przenośnym. 

 

Ładowanie zegarka 
Podłącz zegarek do ładowarki w sposób 

przedstawiony poniżej. Upewnij się, że ustawiasz 4 

piny z tyłu zegarka z pinami na podstawie ładującej. 

Podłącz ładowarkę do wtyczki USB lub komputera 

za pomocą dołączonego kabla USB. 

"Charging" pojawi się na ekranie zegarka po 

podłączeniu go do gniazdka USB lub komputera. 

Proszę ładowarki o napięciu znamionowym 5V oraz 

500mA. 

 
 

Wskazówki bezpieczeństwa 
1. Zegarek jest wodoszczelny i pyłoszczelny z 

certyfikatem 5 ATM. Oznacza to, że 

urządzenie jest odporne na wodę i może być 

używane do czynności płytkowodnych 

jak pływanie w basenie. Jednak zegarek nie 

powinien być używany do nurkowania, 

przebywania w saunie lub inne działań związanych z 

zanurzeniem na duża głębokość. 

 

2. Nie należy obsługiwać zegarka pod wodą. Po 

zanurzeniu, wysuszyć go miękką 

szmatką przed ładowaniem. 

 

3. Zegarek nie jest chroniony przed odczynnikami 

chemicznymi, roztworami kwasowymi i alkalicznymi, 

itp. Uszkodzenia spowodowane przez uszkodzenia 

płynów nie są objęte gwarancją. 

 

Informacje dotyczące recyklingu 
Symbol ten oznacza, że produkt ten musi 

być usuwany oddzielnie od 

zwykłych odpadów z gospodarstw 

domowych.  

Sprzęt należy utylizować jak sprzęt elektroniczny w 

centrach recyklingu, aby pomóc w ochronie 

zasobów naturalnych. 

 

Certyfikaty i zatwierdzenia w zakresie 

bezpieczeństwa 
Wszystkie produkty Amazfit 

posiadają certyfikaty FCC i CE 

oraz spełniają normy 

wymagane do prowadzenia sprzedaży detalicznej w 

Stanach Zjednoczonych i w Europie. 

 

 

 
 

 

 


