Huami Amazfit BIP
Biztonsági előírások és információk
• Ha nem használja az Amazfit Bip (továbbiakban „Bip”) készüléket, csatlakoztassa azt le a
konnektorról. A teljesen feltöltött Bip használaton kívül idővel magától lemerül.
• Az optimális teljesítményhez tartsa az akkumulátort mindig 0 és 45°C (32-113 °F)
közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és
élettartamát. A túlmelegedés, illetve a túlzott lehűlés az Are működésének átmeneti leállását
okozhatja.
• Tilos a Bip eszközt a tűzbe dobni, mert felrobbanhat. Tartsa be a helyi előírásokat. Amennyiben
lehetőség van rá, gondoskodjon az újrahasznosításáról. Ne dobja a vegyes hulladék közé.
• Ne szedje szét, ne vágja szét, ne nyomja össze, ne hajlítsa meg, ne lyukassza ki, és semmi

más módon ne károsítsa. A Bip nem megfelelő tömítése esetén kerülje a folyadék szemmel vagy
bőrrel való érintkezését. Amennyiben az érintkezésre mégis sor kerül, azonnal mossa le az
érintett felületet vízzel vagy forduljon orvoshoz. Ne módosítsa a Bip eszközt és ne próbáljon bele
idegen tárgyakat helyezni.
• A Bip IP68 tanúsítvánnyal rendelkezik, azaz por- és vízálló. Azonban a nagy víznyomás
károsíthatja a szigetelését és a Bip működésének leállását okozhatja, ezért ne tegye ki a Bip
készüléket zuhany, tömlő stb alatti közvetlen nyomásnak.
• Kizárólag rendeltetési céljának megfelelően használja a Bip készüléket. A helytelen használat
tűzveszélyt, robbanást vagy más veszélyhelyzetet okozhat, és a tanúsítvány illetve garancia
elvesztését vonhatja maga után. Soha ne használjon sérült Bip készüléket vagy töltőt. Vihar
esetén ne töltse a készüléket. A töltőt kizárólag épületen belül használja.

Csomagolás tartalma
1) Huami Arnazfit Bip karkötő
2) USB csatlakozós töltő
3) K é z i k ö n y v
Feltöltés

Győződjön meg arról, hogy a Bip nincs-e teljesen lemerülve, illetve nem gyenge-e az
akkumulátora. Kapcsolja be az órát az oldalán lévő korona hosszabb megnyomásával.
Amennyiben a kijelző egyáltalán nem világít, illetve gyenge akkumulátor szintet jelez, úgy a
beállítás folytatásához először töltse fel a Bip készüléket.

Társítás a telefonnal
Az Android 4.4 és a feletti, valamint az iOS 8.0 és a feletti verziókhoz elérhető a Mi Fit alkalmazás.
Az alkalmazás letöltéséhez nyissa meg a Google Áruház Play-t, vagy az Apple App Store-t és
keresse ki a „Mi Fit” alkalmazást. Telepítse fel, indítsa el, majd a karkötő társításához kövesse az
útmutatót (magyar). Létre kell hoznia a Xiaomi fiókját, ahová az értékek mentésre kerülnek. A fiók
az egyszerűség végett Google-n vagy Facebookon keresztül is létrehozható.

Karkötő csatlakoztatása
Ellenőrizze, hogy a telefonján be van-e kapcsolva a Bluetooth. Nyissa meg a Mi Fit alkalmazást,
jobbra lent érintse meg a „Profil”-t és válassza az „Eszköz hozzáadása”, majd válassza ki az „Óra” és
az „Amazfit Bip” lehetőséget. Ezután kövesse a kijelzőn megjelenő útmutatást. Amint a karkötő
rezegni kezd, és a kijelzőn megjelenik a társításra vonatkozó információ, hagyja jóvá az óra
kijelzőjén a társítást, és a társítás befejeződik.

Az óra használata
Amint társítja az órát a telefonjával, az automatikusan követni fogja a lépéseit, mozgását, alvását stb.

Kiindulási helyzetben az óra kijelzője le van zárva, hogy ne reagáljon a véletlen érintésekre. Kizárólag
az ún. watchface, azaz ez előre beállított számlap jelenik meg a kijelző háttérvilágítása nélkül.
Az órát az oldalán lévő gomb rövid megnyomásával tudja feloldani. A kijelzőn látni fogja a feloldott
állapot jelzését, majd az órát az érintőképernyővel kezelheti.

Jogszabályi információk
Valamennyi jogszabályi információt a karkötő mellé mellékelt angol nyelvű eredeti kézikönyv
tartalmazza.

1. Töltse fel az órát 2. Töltse le a Mi Fit alkalmazást 3.Tár sítsa a t elefonnal.
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Vagy az app store-ban
Gyenge akkumulátor Töltés Feltöltve

(Google Play)
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