01 Pakkauksen sisältö

02 Yleistä kellosta
Huom: Jos kello on pois päältä eikä mene päälle virtapainiketta pohjassa pitämällä, saattaa
akku olla lopussa. Lataa kello ja yritä tämän jälkeen uudelleen.

Sykeanturi
Latausliittimet

Älykello ja ranneke × 1

Lataustelakka × 1

Virtapainike

Käyttöohjeet × 1
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03 Sovelluksen asentaminen

04 Kellon paritus

Kello toimii Amazfit -sovelluksen kanssa. Sovelluksen avulla hallitset kelloa ja sen toimintoja.

1. Avaa Amazfit -sovellus älypuhelimellasi ja luo käyttäjätili, tai kirjaudu jo olemassa olevalla
käyttäjätilillä.
2. Valitse paritettava kello laitelistasta. Viimeistele paritus seuraamalla sovelluksen antamia
ohjeita.
3. Kello siirtyy oikeaan aikaan parituksen valmistuttua. Voit asettaa sovelluksella kellon muut
toiminnot tarvittaessa.

1. Pidä virtapainiketta pohjassa käynnistääksesi kellon.
2. Skannaa ohessa oleva QR -koodi älypuhelimellasi ladataksesi
Amazfit -sovelluksen. Voit myös ladata sovelluksen uusimman
version Google Play Storesta, tai Apple App Storesta.

Huom:
1. Käytä aina uusinta versiota Amazfit -sovelluksesta paremman
käyttökokemuksen saamiseksi.
2. Sovellus vaatii toimiakseen Android 5.0:n, iOS 10.0:n, tai uudemman.
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Huom:
Älä parita kelloa suoraan älypuhelimen Bluetooth-valikosta.
Seuraa Amazfit -sovelluksen ohjeita parittaaksesi kellon
oikein.
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05 Kellon lataaminen

06 Rannekkeen irrotus ja kiinnitys

1. Käytä kellon lataamiseen vain alkuperäistä laturia.
2. Kohdista kellon takana olevat latausliittimet laturin liittimien kanssa.
3. Kellon ladatessa näytöllä näkyy lataussymboli.

Ranneke on säädettävissä ranteesi koon mukaiseksi. Rannekkeen irrotus ja kiinnitys onnistuu
liikuttamalla rannekkeen salpaa alla olevan kuvan mukaisesti:

Huom:
Käytä kellon lataamiseen vain pakkauksen mukana tullutta
alkuperäistä lataustelakkaa. Älä kastele lataustelakkaa, ja
varmista latausliittimien kuivuus ennen latausta.

Huom:
1. Kiinnitettyäsi rannekkeen, vedä ranneketta varmistaaksesi oikean kiinnittymisen.
2. Nahkaranneke ei ole vedenpitävä eikä vettähylkivä. Älä päästä nahkaranneketta kosketuksiin
nesteiden kanssa. Vaihda nahkaranneke silikonirannekkeeseen mikäli käytät kelloa uidessasi
tai jos kello saattaa muuten joutua kosketuksiin veden kanssa.
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09 Turvallisuushyväksynnät ja Kierrätys
Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. vakuuttaa radiolaitteen mallia
A1914 olevan yhteensopiva direktiivin 2014/53/EU kanssa. Täysi EU vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa http://en.amazfit.com/support.html

Oheinen symboli tarkoittaa että laite tulee hävittää erillään tavallisesta
kotitalousjäätteestä laitteen tultua elinkaarensa päähän. On laitteen omistajan
vastuulla toimittaa laite sille soveltuvaan kierrätykseen luonnonvarojen säästämiseksi.
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10 Vesitiiveys
1. Laite on sertifioitu vesitiiviiksi 5 ATM paineeseen asti. Tämä tarkoittaa laitteen soveltuvan
käytettäväksi sateessa ja suihkussa, sekä matalassa vedessä kuten altaassa uimiseen.
2. Kelloa ei kuitenkaan tule käyttää sukellettaessa, kylvettäessä, saunassa, tai muissa
tilanteissa joissa kello joutuu syvään veteen tai kosketuksiin nopeasti liikkuvan veden kanssa.
3. Älä käytä kellon näyttöä tai painiketta veden alla. Kuivaa kello veteen upotuksen jälkeen
ennen sen käyttöä tai lataamista.
4. Kellon vesitiiveys ei suojaa kemiallisilta reaktanteilta, hapoilta, emäksiltä, jne.
Nesteiden aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
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11 Tekniset tiedot

12 Tuki ja takuu

Tuotteen malli: A1926
Akun kapasiteetti: 220 mAh
Langaton yhteys: Bluetooth 5.0, BLE
Syöttöjännite: 5 V
500 mA MAX
Radiotaajuus: 2402–2480 MHz
Lähetysteho: enintään 0 dBm
Käyttölämpötila: 0°C - 45°C
Vesitiiveys: 5 ATM
Laitevaatimukset: Älypuhelin jossa Android 5.0 tai iOS 10.0 tai uudempi.

Tuotteella on ostopäivämäärästä alkaen 12kk valmistusvikoja koskeva rajoitettu takuu. Takuu
ei kata laitteen väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja eikä normaalista
käytöstä aiheutuvaa osien eikä akun kapasiteetin kulumista.
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Paikallisen edustajan kotisivu: mistore.fi
Paikallisen edustajan tuki: tuki@mistore.fi

Valmistajan kotisivu: en.amazfit.com
Valmistajan tuki: support.amazfit.com
support@amazfit.com
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