A karóra feltöltése
Helyezze a karórát a töltőegységre az ábrán látható módon, és dugja be a töltőkábelt az USB
adapterbe, vagy az USB portba.
Kérjük, hogy 5 V-os és 500 mA feletti besorolású adaptert használjon.
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Beépített akkumulátorral kapcsolatos elővigyázatossági intézkedések
Ne kísérelje meg önállóan kicserélni az eszköz akkumulátorát, vagy erővel felnyitni azt. Csak a
hivatalos töltőállomásokat használja az eszköz töltésére.
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Eszközének csatlakoztatása
Kérjük, ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e a telefonján. Ezután nyissa
meg a Amazfit alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az
alkalmazásban a már meglévő fiókba történő bejelentkezéshez (vagy hozzon létre új
fiókot, ha szükséges). Amint bejelentkezett, párosítsa az eszközt a telefonjával a „Profil“ >
„Eszköz hozzáadása“ > „Karóra“ > „Amazfit Bip S“ kiválasztásával. A párosításhoz az
eszköz azonosítása, illetve a „Párosítás“ gomb megnyomása szükséges az órán.

Telepítse az Amazfit alkalmazást a telefonjára
Keresse meg az „Amazfit“ alkalmazást az App
Store/Google Play felületen, vagy olvassa be a lenti QR kódot
az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Biztonsági figyelmeztetés
Tanúsítások és biztonsági jóváhagyások
Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az A1821
típusú rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU
megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő webcímen:
http://en.amazfit.com/support.html
A további, az Amazfit Bip S termékhez kapcsolódó szabályozási
információkért és terméktanúsítási/megfelelőségi logókért tekintse át a
Szabályozás részt a Amazfit Bip S termékén.

A készülék tanúsítottan vízálló, 5 ATM besorolással. Ez azt jelenti, hogy a készülék vízálló eső
esetén és zuhanyzás közben. A készülék szintén használható sekély vízben történő
tevékenységekhez, például úszás közben a medencében. Mindazonáltal a készüléket nem
szabad használni búvárkodáshoz, tartós fürdőzéshez, szaunázáshoz vagy más, nagy
sebességű vízzel járó tevékenységekhez, esetleg a sekélynél mélyebbre merülés esetében.
Kérjük, ne működtesse a karórát víz alatt. Vízzel való érintkezés után, további használat, vagy
töltés előtt azt törölje szárazra egy száraz ruhával.
A karóra nincs védve vegyszerek, savas, vagy lúgos oldatok, stb. ellen. A folyadékok által
okozott károkra nem terjed ki a jótállás.

