Čás� náramku

Nabíjení

Stáhněte aplikaci Mi Fit

Používání zařízení

Náramek se skládá z hlavního těla s dotykovou
lištou pod displejem a odnímatelným páskem.

Klepnu�m na dotykovou lištu zařízení probudíte. Pokud
obrazovka zůstane prázdná nebo indikuje vybi� baterie,
nezapomeňte zařízení nabít dříve, než budete pokračovat
v dalších krocích.

Aplikace je dostupná pro iOS v Apple App
Store a pro Android v Google Play.
Najděte aplikaci “Mi Fit” (případně
naskenujte QR kód) a nainstalujte ji.

S�skněte dotykovou lištu pod displejem, abyste probudili
obrazovku. Nyní se můžete dotknout obrazovky pro
ovládání zařízení.

Chcete-li zařízení nabít, připojte dodaný kabel USB
k nabíjecímu portu na zadní straně hlavního těla a poté
připojte druhou stranu kabelu k portu USB počítače nebo
nabíječky mobilního telefonu.

Připojte vaše zařízení

Hlavní tělo

Uživatelský manuál

Dotyková lišta

Odnímatelný
pásek

Použijte napájecí adaptér, který má jmenovitý výkon vyšší
než 5 V a 500 mA.

—

Technické speciﬁkace

Bezpečnostní upozornění

Regulační oznámení

Název: Amazﬁt Cor

Nepokoušejte se otevřít senzor. Látky obsažené v tomto
výrobku a/nebo jeho baterii mohou při nesprávném
zacházení a zneškodňování poškodit životní prostředí
a/nebo lidské zdraví.

Toto zařízení vyhovuje čás� 15 pravidel FCC. Provoz je
podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

Model: A1702
Voděodolnost: 5ATM/ 50 m / 164 �
Provozní teplota: 0 až 40°C (32 až 104°F)
Připojení:Uživatelský
Bluetooth 4.0 manuál
BLE
Vstupní napě�: 5V DC

Vstupní proud: 300 mAh
Frekvence: 2 402 až 2 480 MHz
Max. výstup: 0 dBm
Kapacita baterie 170 mAh
Požadavky: Podpora Bluetooth 4.0
a Android 4.4 nebo iOS 9.0 a vyšší

Nepokoušejte se demontovat náramek.
Nevystavujte náramek extrémně vysokým nebo nízkým
teplotám.
Nenechávejte náramek delší dobu na přímém slunečním
světle.
—

Bezpečnostní pokyny k integrované baterii
Nepokoušejte se vyměnit baterii v náramku nebo ji
násilně otevírat. K nabíjení používejte pouze oﬁciální
kabel, který je dodán s náramkem.

Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení,
které může způsobit nežádoucí provoz zařízení
FCC ID: 2ACUA1702
Jakékoli změny nebo úpravy které nejsou výslovně schváleny
stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit
oprávnění uživatele provozovat zařízení.
Poznámka: Tento výrobek byl testován a shledán v souladu s
limity pro digitální zařízení třídy B podle čás� 15 pravidel
FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly
přiměřenou ochranu pro� škodlivému rušení v bytové
instalaci. Tento výrobek generuje, používá a může vyzařovat
vysokofrekvenční energii a pokud není instalován a používán
v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové
komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v určité
instalaci nedojde k rušení. Pokud se tento výrobek neobjeví
v konkrétní instalaci.

Ujistěte se, že máte v telefonu ak�vován
Bluetooth, otevřete aplikaci Mi Fit a poté
postupujte podle pokynů na obrazovce
v aplikaci, abyste se přihlásili do
existujícího účtu (nebo vytvořili nový)
a spárujte přístroj s telefonem. Párování
vyžaduje iden�ﬁkaci zařízení a poklepání
na obrazovku.

Pokud tento výrobek způsobuje škodlivé rušení příjmu
rozhlasu nebo televize, což lze zjis�t vypnu�m a zapnu�m
zařízení, je uživatel vyzván, aby se pokoušel opravit rušení
jedním nebo více následujícími opatřeními.
Zařízení byla vyhodnocena tak, aby splňovala obecné
požadavky na expozici vysokofrekvenčnímu záření. Přístroj
lze používat bez porušení v podmínkách přenosné
expozice.
Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než na který
je přijímač připojen.
Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového a televizního technika.
Upozorňujeme, že změny nebo úpravy, které nebyly
výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování
předpisů, by mohly anulovat oprávnění uživatele
provozovat zařízení.
Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Posunu�m nahoru nebo dolů na obrazovce můžete
procházet různé funkce zařízení. Klepnu�m na obrazovku
získáte další podrobnos� o dané funkci.
Posunu�m doprava přejděte na předchozí rozhraní.
Probudit

Nahoru/dolů

Kliknu�

Vpravo

Informace o likvidaci a recyklaci
Symbol označuje, že se jedná o výrobek, který má být
po skončení jeho životnos� oddělený od běžného
odpadu z domácnos�. Je vaší povinnos� likvidovat
elektronická zařízení v recyklačních centrech, pomůžete
tak zachovat přírodní zdroje.

Dodavatel:
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www.beryko.cz

