01 Csomag tartalma

02 Az alkalmazás telepítése
Olvassa be a QR-kódot a használati útmutatóban a mobiltelefonja segítségével az Amazfit
alkalmazás letöltéséhez a mobiltelefonjára. Letöltheti az Amazfit alkalmazás legújabb verzióját is
a Google Play Store vagy az Apple
App Store áruházakból.

Okosóra szíjjal x 1

Töltőállomás × 1

Használati útmutató × 1
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03 Információk az
óráról
Hosszan nyomja meg a Bekapcsolás/Indítás gombot az óra jobb felső részén, ezután az óra
képernyője kivilágosodik, és egy betöltési animáció jelenik meg.
Bekapcsolás/Indítás

Az óra első bekapcsolásánál az összekötéshez szükséges QR-kód megjelenik a képernyőn.

gomb

Pulzusérzékelő

Gyorsan
szétkapcsol
ható óraszíj

05 Az óra párosítása

500 mA feletti) az órája feltöltése érdekében.

Megjegyzés:

07 Szabályozási közlemény

Ennek az eszköznek tűrnie kell minden, a környezetében jelentkező interferenciát, beleértve az
olyan interferenciát, amely az eszköz nem kívánatos működését okozhatja.

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Kérjen segítséget egy kereskedőtől vagy tapasztalt rádió/tévészerelőtől.

Ennek az eszköznek tűrnie kell minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát, amely az eszköz
nem kívánatos működését okozhatja.
IC:21806-A1929

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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Conformement a la reglementation d'Industrie Canada, le present emetteur radio peut fonctionner avec
une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inferieur) approuve pour l'emetteur par Industrie Canada.
Dans le but de reduire les risques de brouillage radioelectrique ('intention des autres utilisateurs, it faut
choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnee equivalente (p.i.r.e.) ne
depasse pas l'intensite necessaire a l'etablissement d'une communication satisfaisante.
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10 Elővigyázatossági intézkedések
A Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az A1929 típusú rádiós
berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
elérhető az alábbi webcímen:
http://en.amazfit.com/support.html
A további, az Amazfit Stratos 3 termékhez kapcsolódó szabályozási információkért és
terméktanúsítási/megfelelőségi logókért keresse fel a Szabályozás részt a Amazfit
Stratos 3 terméken.

Ne működtesse a karórát víz alatt. Ha a karórát vízbe merítette, ne használja az érintőképernyőt, vagy
töltse az órát, amíg szárazra nem törölte egy puha ruhával.
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11 Alapvető paraméterek

12 Biztonsági figyelmeztetés

Terméktípus: A1929 óraszíj
szélessége: 22 mm
A telep teljesítménye: 300 mAh
Működési hőmérséklet: 0 °C és 45 °C
között Bemenet: 5 V 0,5 A (MAX)
Frekvencia: 2402–2480 MHz
Max. kimenet: 10 dBm
Vezeték nélkül csatlakozás: Wi-Fi IEEE 802,11b/g 2,4GHz; BT 4,0 BLE
Vízállósági besorolás: 5 ATM (megfelel az 50 méter mélységben mérhető nyomásnak)
Kompatibilitás: Az óra kompatibilis Bluetooth 4.0-t támogató eszközökkel, amelyek Android 5.0 vagy iOS 10.0,
illetve újabb verziókkal lettek telepítve.
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Szigorúan tilos az eszköz olyan környezetben történő használata, mint a benzinkutak, üzemanyaglerakatok, vegyi üzemek, közlekedési, valamint üzemanyag- vagy vegyi minták tárolására szolgáló
egységek, mivel az robbanást vagy tüzet okozhat.
Szigorúan tilos gyermek vagy háziállatok számára lenyelni vagy szájba venni az eszközt vagy annak
kiegészítőit a sérülések elkerülése érdekében.
Szigorúan tilos az eszközt olyan helyre tenni, ahol a hőmérséklet túl magas vagy alacsony, mert az
tüzet vagy robbanást okozhat.
Szigorúan tilos az eszközt hő vagy nyílt láng olyan forrása közelébe elhelyezni, mint sütők vagy
elektromos fűtőberendezések.
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13 A telep biztonságos használata
5. Egyes személyeknél allergiás tünetek jelentkezhetnek. A bőrük allergiás lehet műanyagokra, bőrre,
rostokra és egyéb anyagokra. A tartós érintkezési területeken olyan tünetek jelentkeznek, mint
például a duzzadás, gyulladás és hasonlók. Aki hasonló tünetek észlel, haladéktalanul függessze fel
az eszköz használatát, és keressen fel orvost.
6. Ne használjon nem engedélyezett vagy inkompatibilis adaptereket, töltőket vagy adatkábeleket,
amelyek károsíthatják az eszközt és kiegészítőit, tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyeket okozhatnak.
7. A készülék által keltett rádióhullámok a beültethető orvostechnikai eszközök vagy személyes orvostechnikai
eszközök, például pacemakerek vagy hallókészülékek normál működését befolyásolhatják. Ha ilyen
orvostechnikai eszközöket használ, kérjük, egyeztessen azok gyártóival a használatukkal kapcsolatos
korlátozásokról.
8. Ne kezelje a készüléket és kiegészítőit egyszerű háztartási hulladékként. Kérjük, tartsa be a készüléknek
és kiegészítőinek ártalmatlanításával kapcsolatos helyi rendelkezéseket, és támogassa az
újrahasznosítási intézkedéseket.
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Ne szerelje szét vagy helyezze vissza az telepet, helyezzen bele idegen testeket vagy merítse
folyadékba a telep szivárgásának, túlmelegedésének, gyulladásának vagy felrobbanásának
elkerülése érdekében.
Ha a telep szivárog, ne tegye ki bőrét vagy szemét ilyen folyadéknak. Ha a folyadék hozzáér a bőréhez
vagy szeméhez, kérjük öblítse le a bőrét vagy szemét tiszta vízzel, és haladéktalanul keressen fel orvost.
Ne dobja a telepet tűzbe, mivel az a telep gyulladását és robbanását okozhatja.
Kérjük, hogy a telepet a helyi szabályoknak megfelelően, és semmi esetre se háztartási hulladékként
ártalmatlanítsa.
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14 Kezelés és karbantartás
7. Ne hagyja, hogy gyerekek vagy háziállatok a telepet lenyeljék vagy szájba vegyék az esetleges
sérüléseknek és a telep felrobbanásának az elkerülése érdekében.
8. Ne ejtse el, nyomja össze vagy szúrja át a telepet az erős külső nyomásból eredő rövidzárlat és belső
túlmelegedés elkerülése érdekében.
9. Ne használjon sérült telepet.

A vízálló eszközt és a szíjat rendszeresen tisztítsa meg vízzel, és puha ruhával törölje szárazra használat előtt.
Ne használjon olyan tisztítószereket, mint a szappan, folyékony szappan, habfürdő és emulzió a tisztítás során, hogy
elkerülje az olyan visszamaradó kémiai anyagokat, amelyek irritálhatják a bőrt, vagy ronthatják az eszköz
vízállóságát.

Az élettartam lerövidülésének az elkerülése érdekében a nem vízálló bőr óraszíj ne váljon nedvessé.
Próbálja a világos színű óraszíjat távol tartani a sötét színű ruháktól, hogy megakadályozza az óraszíjelszíneződését.
A vízállóságra gyakorolt hatás elkerülése érdekében ne viselje az eszközt szaunában vagy gőzkamrában.
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15 Speciális megjegyzések

16 Jótállás és visszaküldési szabályzat

Ez az eszköz nem orvosi célokra használandó, így az itt közölt adatok és információk csak hivatkozásként
szolgálnak.
Ha Ön jogosulatlanul szétszereli az eszköz külső burkolatát , a jótállás a továbbiakban nem érvényes.
A jelen útmutatóban szereplő képek csak a felhasználók általi üzemeltetésre irányadók, és kizárólag
referenciaként szolgálnak. Kérjük, tekintse meg a valódi terméket.
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Hivatalos weboldal: en.amazfit.com
Ügyfélszolgálat:
support.amazfit.com Email:
support@amazfit.com
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