Amazfit Neo
Használati útmutató
Termék bemutatása
Megjegyzés: Amennyiben az óra a bekapcsológomb nyomvatartása
esetén nem kapcsol be, töltse az órát és próbálja újra.
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Bekapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva a SELECT gombot kb. 2
másodpercig, amíg az óra bekapcsol.
Jóváhagyás: nyomja meg a SELECT gombot.
Egy lappal feljebb: nyomja meg az UP gombot.
Egy lappal lejjebb: nyomja meg a DOWN gombot.
Mégsem: nyomja meg a BACK gombot.
Háttérfény aktiválása: nyomja le és tartsa nyomva a BACK gombot 2 másodpercig.
Gyakorlat megállítása/folytatása: nyomja meg a SELECT gombot edzés módban.
Gyakorlat befejezése: nyomja le a BACK gombot miután a gyakorlatot
megállította.
Telefon keresése: nyomja meg és tartsa nyomva a BACK és UP gombokat kb.
2 másodpercig.
Újraindítás: nyomja meg és tartsa lenyomva a SELECT és UP gombokat kb. 2
másodpercig, amíg az óra újraindul.
Gyári visszaállítás: nyomja meg és tartsa nyomva a BACK és DOWN
gombokat kb. 2 másodpercig.
Amikor a jóváhagyás lap megjelenik, nyomja le a SELECT gombot, hogy
jóváhagyja a gyári beállítások visszaállítását, vagy a BACK gombot a
visszalépéshez.
Tanúsítványok megtekintése: nyomja le és tartsa nyomva a SELECT és
DOWN gombokat kb. 2 másodpercig és tekintse meg a tanúsítványinformációkat a Supervision lapon.

Az alkalmazás telepítése
Használja a telefonját hogy beolvassa a QR-kódot az alkalmazás
letöltéséhez.
Megjegyzés:
1. A jobb felhasználói élményért frissítse
az alkalmazást újabb verzióra.
2. A rendszer Android 5.0, vagy iOS
10.0, vagy későbbi rendszert igényel.

Az óra párosítása
1. Indítsa el az alkalmazást és jelentkezzen be, vagy regisztráljon egy fiókot.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a SELECT gombot az óra bekapcsolásához.
3. Válassza a Profile > My Device > Add the app menüpontot, adja hozzá az
Amazfit Neo-t, és nyomja meg a SELECT gombot a párosítás
jóváhagyásához, és befejezéséhez, ahogy az alkalmazás kéri. Az óra a
párosítás után kijelzi a pontos időt.

Az óra töltése
Használjon eredeti töltődokkolót az óra töltéséhez. Csatlakoztassa a
készüléket a töltőhöz úgy, hogy a töltőcsatlakozót a töltő fém
csatlakozófelületéhez igazítja. A töltést jelző kép a töltés kezdetével
megjelenik.

Megjegyzés:
1. Használjon eredeti töltőt és bizonyosodjon meg róla, hogy a csatlakozófelület
száraz.
2. Igazítsa a töltő fém csatlakozófelületeit az óra pozícionáló hornyába,
és bizonyosodjon meg róla, hogy az óra biztonságosan csatlakozik.
3. Csatlakoztassa az USB portot egy mobiltöltőhöz, legalább 500 mA
kimeneti áramerősséggel, vagy egy számítógép USB portjához.

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk
A következő szimbólum azt jelenti, hogy a terméket a háztartási
hulladéktól elkülönítetten kell ártalmatlanítani az élettartama
végén. Kérjük vegye figyelembe, hogy az Ön felelőssége az
elektronikus eszközök ártalmatlanítása az újrahasznosító
központokban a természeti erőforrások megőrzése érdekében.

Tanúsítványok és biztonsági jóváhagyások
Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ezennel
kijelenti, hogy az A2001 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

Biztonsági figyelmeztetés
1. A készülék tanúsítottan vízálló, 5 ATM besorolással. Ez azt jelenti, hogy a
készülék ellenáll az esőnek és zuhanyzás közben viselhető. A készülék
szintén használható sekély vízben történő tevékenységekhez, például
úszás közben a medencében.
2. Mindazonáltal a készüléket nem szabad használni búvárkodáshoz, tartós
fürdőzéshez, szaunázáshoz vagy más, nagy sebességű vízzel járó
tevékenységekhez, esetleg mélyebbre merülés esetén.
3. Kérjük, ne működtesse a karórát víz alatt. Vízzel való érintkezés után,
további használat, vagy töltés előtt azt törölje szárazra egy száraz
ruhával.
4. A karóra nem áll ellen vegyszereknek, savas, vagy lúgos oldatoknak, stb.
A folyadékok által okozott károkra nem terjed ki a jótállás.
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