01 A csomagolás tartalma

02 Az óráról
Megjegyzés: Amennyiben az óra ki van kapcsolva, és a bekapcsológomb nyomvatartásával sem sikerül bekapcsolni, az
akkumulátor valószínűleg lemerült. Csatlakoztassa a töltőállomáshoz és töltse fel az órát.

Szívritmus érzékelő
Bekapcsoló gomb

1. Egyszer nyomja meg a képernyő kivilágításához
2. Tartsa lenyomva az óra újraindításához, vagy kikapcsolásához
Amazfit Watch GTR
1 db okosóra tartószíjjal

1 db töltőállomás

Multifunkcionális gomb

1 db kézikönyv

Töltőcsatlakozás
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03 Alkalmazás telepítése

04 Az óra társítása

05 Az óra töltése

Az óra az Amazfit alkalmazást használja, amely elősegíti, hogy az összes funkciót ki tudja használni.

1. Nyissa meg az Amazfit alkalmazást a telefonján és jelentkezzen be a fiókjába, vagy hozza azt létre.
2. Az elérhető készülékek listájából válassza ki az órát, amelyet társítani szeretne. Fejezze be a párosítást az

Az óra töltéséhez csak az eredeti töltőt használja. Az órán lévő töltőcsatlakozást a töltőállomás töltőcsatlakozásához
kell igazítani. Egy ikon jelenik meg a képernyőn, mihelyt az óra elkezd tölteni.

3. Mihelyt a párosítás befejeződik, az órán a pontos idő jelenik meg. Az óra többi beállítását az igényei szerint

Megjegyzés:
Töltéshez kizárólag az eredeti, mellékel töltőállomást használja. Mindig
bizonyosodjon meg róla, hogy a töltőállomás száraz.

1. Az Amazfit alkalmazás letöltéséhez szkennelje be a QR kódot. Az alkalmazás a
Google Play vagy az Apple App Store áruházból közvetlenül is letölthető.

2. Az óra bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot.
3. Szkennelje be az órán látható QR kódot, amennyiben a QR kód nem jelenik

alkalmazás utasításai alapján.
állítsa be.

meg, kattintson a “No QR codes displayed on the watch” mondatra. A telefon
magától megkeresi az órát. Folytassa az alkalmazás utasításai alapján.

Megjegyzés:
1. A legjobb teljesítményért használja az Amazfit alkalmazás legújabb verzióját.
2. A telefon operációs rendszerének Android 5.0-nak, iOS10.0-nak vagy újabbnak kell
lennie.

Megjegyzés:
Ne párosítsa az órát közvetlenül mobiltelefonja Bluetooth
funkciójának segítségével. Kövesse az alkalmazásban megjelenő
lépéseket a megfelelőpárosításhoz.
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08 Információ az ártalmatlanításról és újrahasznosításról

06 Az óra tartószíjának kicserélése

A következő szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék elérte élettartamának a végét
a kommunális háztartási hulladéktól elkülönítve kerül ártalmatlanításra. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy Ön tartozik felelősséggel az elektronikus készülék ártalmatlanításáért az
újrahasznosító-központokban, hogy ezzel elősegítse a természeti erőforrások védelmét.

Megjegyzés:
1. Mihelyt rögzítette a szíjat, húzza meg a hevedert, hogy megbizonyosodjon a sikeres felhelyezéséről.
2. A bőrszíj nem vízhatlan, vagy vízálló. Tartsa folyadékoktól távol. Amennyiben az órát szeretné úszás
közben, vagy más esetekben viselni, melyekben víznek tenné azt ki, cserélje ki a bőr tartószíjat
szilikonra.

09 Biztonsági tanúsítvány és igazolás
Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. vállalat ezennel kijelenti, hogy az
típusú rádiófrekvenciás készülék
A1902
a vonatkozó 2014/53 / EU iránymutatással összhangban van. Az ES megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege ezen az
internetes oldalon
érhető el:
http: //en.amazif t.com/support.html
A további szabályozási információkat és kapcsolódó termék- és logótanúsítványokat
az Amazfit GTR-nek megfelelően, kérjük keresse a Regulatory részbenaz Ön Amazfit
GTR-jén.
Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76 301
00 Plzeň www.beryko.cz
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10 Biztonsági figyelmeztetés

11 Paraméterek

1. A készülék ellenáll a víznek és 5 ATM értékre lett hitelesítve.

Modell: A1902
Akkumulátor: 410 mAh
Vezeték nélküli csatlakozás: BT 5.0, BLE
Bemenet: 5 V 500 mA MAX
Frekvencia: 2402–2480 MHz Max.
Kimenet: 0 dBm Üzemi
Hőmérséklet: 0° C - 45° C
Vízállóság: 5 ATM
Szükséges készülék: Készülék Android 5.0, vagy iOS 10.0 és későbbi operációs rendszerrel

Ez azt jelenti, hogy a készülék ellenáll az esőnek és zuhanyzás közben is lehet viselni. Használható még sekély
vízben, és olyan tevékenységek közben, mint a medencében való úszás.
2. Az óra nem alkalmas búvárkodás, fürdőzés, szaunázás, vagy egyéb tevékenység közbeni
használatra, amelyek magukban foglalják a nagy sebességű vízáramlást, vagy nagy
mélységekbe történő merülést.
4. Ne vezérelje az órát a víz alatt. Merülés után, használat, vagy töltés előtt törölje meg az órát száraz
törlőkendővel.
3. Az óra nem védett a kémiai szerek, savas, vagy lúgos oldatok, stb. ellen. A folyadékokkal okozott károsodásokra
a garancia nem vonatkozik.
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