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01 A csomag tartalma

Okosóra pánttal ×
1

Töltőalap × 1 Használati útmutató × 1

02 Az Óráról

Pulzusszám

érzékelő

Töltés

érintkező
k

Bekapcsológomb

Megjegyzés:

Nyomjameg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot az óra bekapcsolásához. Ha az órát

nem lehetbekapcsolni, kérjük, először töltse fel.



03 Az óra párosítása

1. Olvassa be mobiltelefonjával a kezelési útmutatóban található QR-kódot, hogy

letölthesseaz alkalmazást mobiltelefonjára. Az alkalmazás legújabb verzióját a

Google Play Áruházból vagy az Apple App Store áruházból is letöltheti.

2. Nyissa meg az alkalmazást, regisztráljon és jelentkezzen be.

3. Kövesse az alkalmazás lépéseit az óra megfelelő párosításához. A párosítás

befejezéseután az óra a pontos időt mutatja.

4. Szükség szerint beállíthatja a többi órafunkciót is.

Megjegyzés:

1. A jobb felhasználói élmény érdekében kérjük,

használja azalkalmazás legújabb verzióját.

2. Az operációs rendszernek Android 5.0, iOS 10.0 vagy

újabbverziónak kell lennie.

3. Ne párosítsa az órát közvetlenül mobiltelefonja
Bluetooth-

ján keresztül. Kövesse az alkalmazás lépéseit az óra

megfelelőpárosításához.
Töltse le a Zepp alkalmazást

04 Az óra töltése

1. Csatlakoztassa az óra töltőkábelének USB-portját egy mobiltelefon-töltőhöz

vagy egyszámítógép USB-portjához.

2. Helyezze az órát a töltőállomásba. Ügyeljen az óra irányára és helyzetére, és

ügyeljen arra, hogy az óra hátoldalán lévő fém érintkezők szorosan

illeszkedjenek a töltőtalphoz.

3. A töltés megkezdésekor az óra képernyőjén megjelenik a töltés folyamata.

Megjegyzés:

1. Kérjük, használja az órához mellékelt

töltőalapot.Győződjön meg arról, hogy a

töltőaljzat a töltés előtt száraz felületű.

2. Kérjük, használjon 1A vagy nagyobb hálózati

adaptert.



05 Az óraszíj szét- és összeszerelése

Kérjük, tekintse meg az óraszíj illusztrációit az óra szétszereléséhez vagy
összeszereléséhez.

Megjegyzés:

A szíj összeszerelése után húzza megmegfelelően a hevedert, hogymegbizonyosodjon arról, hogy

a hevedert sikeresen felhelyezte.

06 Az óra viselése

1. Ne viselje túl szorosan vagy túl lazán az óraszíjat, és hagyjon elegendő helyet a

bőrnek alélegzéshez. Így kényelmesen érzi majdmagát, és lehetővé teszi az

érzékelő működését.

2. A vér oxigéntelítettségének mérésekor viselje megfelelően az órát. Kerülje az óra

csuklóízületen való viselését, tartsa a karját egyenesen, tartsa kényelmesen

(megfelelően szorosan) az óra és a csuklója bőre között, és tartsa mozdulatlanul a

karját a mérési folyamat során. Ha külső tényezők befolyásolják (kar megereszkedése,

karhajlás, karszőrzet, tetoválás stb.), a mérési eredmény pontatlan lehet, vagy a

mérés sikertelen lehet, és nem ad eredményt.

3. Javasoljuk, hogy edzés közben húzza meg az óraszíjat, majd lazítsa meg.



07 Alapparaméterek

Termékmodell: A2008

Bemenet: 5V dc 500mA

MAXBluetooth verzió: BLE

V5.0

BLE kimeneti teljesítmény: <5 dBm

Üzemi hőmérséklet: 0°C és 45°C között

Tekintse meg a terméktanúsítási információkat az óra Beállítások >

Rendszer >Szabályozás oldalán.

Vízállóság: 5 ATM

Bluetooth frekvencia: 2400–2483,5 MHz

Eszközkövetelmények: Android 5.0 vagy iOS 10.0 vagy újabb operációs

rendszerreltelepített eszközök

ABluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett
védjegyek, és az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. az ilyen védjegyeket licenc
alapján használja. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosaik.

08 Szabályozási közlemény

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két
feltételhezkötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek

az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem

kívántműködést okozó interferenciát is.

FCC azonosító: 2AC8UA2008

Minden olyan változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél
kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó
jogosultságát akészülék üzemeltetésére.



Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B

osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része

szerintieknek. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet

nyújtsanak a káros interferencia ellenlakossági telepítés során. Ez a berendezés

rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az

utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a

rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel

interferencia. Haez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy

televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a

felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az

alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

— Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
— Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

— Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
— Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

Az eszköz értékelése szerint megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek.

A készülék hordozható expozíciós állapotban korlátozás nélkül használható.

Ez az eszköz engedélymentes adó(ka)t/vevő(k)et tartalmaz, amelyek megfelel(nek) az

Innovation, Science and Economic Development Canada licencmentes RSS(ek)nek.

A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat

interferenciát.

(2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan

interferenciátis, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

IC: 21806-A2008

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



09 Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és

elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv

szerint),amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal

keverni.

Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy a

használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az

elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására

kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre

és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal az

ilyen gyűjtőpontok helyével, valamint feltételeivel és

feltételeivelkapcsolatban.



10 Tanúsítványok és biztonsági jóváhagyások

Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti,

hogy az A2008 típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU- megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes

címen érhetőel: https://support.amazfit.com/en/

Az Amazfit Bip U Pro-hoz kapcsolódó további szabályozási

információkért és a terméktanúsítási/megfelelőségi logókért

keresse fel azAmazfit Bip U Pro készülékének szabályozását.

11 Az akkumulátor biztonsága

1. Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor

mechanikusösszezúzása vagy elvágása robbanást okozhat.

2. Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, robbanást

vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

Ha az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, az

robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

12 Biztonsági megjegyzés

1. Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok megharapják vagy

lenyeljék aterméket vagy tartozékait, mert ez sérülést okozhat.

2. Ne helyezze a terméket túl magas vagy alacsony hőmérséklet alá, mert ez a

termékmeggyulladását vagy felrobbanását okozhatja.

3. Ne helyezze a terméket hőforrások vagy nyílt láng közelébe, például sütők és

elektromosfűtőtestek közelébe.



4. Néhány ember allergiás bőrreakciót tapasztalhat a műanyagokkal, bőrrel, szálakkal

és más anyagokkal szemben, és olyan tünetek jelentkezhetnek, mint a bőrpír,

duzzanat és gyulladás atermék összetevőivel való hosszú távú érintkezés után. Ha

ilyen tüneteket tapasztal, hagyja abba a használatát, és forduljon orvosához.

5. Ne használjon nem engedélyezett vagy nem kompatibilis hálózati adaptereket vagy

adatkábeleket, amelyek károsíthatják az órát és a tartozékokat, illetve tüzet,

robbanást vagyegyéb veszélyeket okozhatnak.

6. A termék által keltett rádióhullámok befolyásolhatják a beültetett orvosi eszközök vagy

személyesorvosi eszközök, például szívritmus-szabályozók és hallókészülékek normál

működését. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, forduljon a gyártóhoz a vonatkozó

használati korlátozásokról.

7. Ne dobja ki a készüléket vagy tartozékait a közönséges háztartási hulladék közé.

Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat a készülék és tartozékai ártalmatlanítására, és

támogassaaz újrahasznosítást.

13Javítás és karbantartás

1. Kerülje a tisztítószerek, például szappan, kézfertőtlenítő, fürdőhab vagy testápoló

használatáta tisztításhoz, nehogy a vegyszermaradványok irritálják a bőrt,

korrodálják a készüléket vagy rontják a készülék vízállóságát.

2. Miután fürdés közben (az úszást támogató eszközök esetében), úszás (úszást támogató

eszközök esetén) vagy izzadás közben viselte a készüléket, haladéktalanul tisztítsa meg és

szárítsameg a készüléket.

3. A bőrszíj nem vízálló. Kerülje a szíj átnedvesedését, mert ez lerövidítheti annak élettartamát.

4. Ha világos színű óraszíjat használ, kerülje a sötét ruházattal való érintkezést, hogy

elkerüljea foltosodást.



5. Ne viselje az óráját snorkelezés, forró zuhanyok, forró források, szauna (gőzfürdő),

búvárkodás,víz alatti búvárkodás, vízisí és egyéb, nagy sebességű vízáramlással járó

tevékenységek közben.

6. Ne tegye ki a készüléket hosszú ideig közvetlen napfénynek. A túl magas vagy

alacsonykörnyezeti hőmérséklet a készülék meghibásodását okozhatja.

7. Szállítás közben óvatosan kezelje. Tartsa a készüléket szárazon és nedvességtől távol.

14Hibaelhárítás

Kérjük, tekintsemeg aGYIK-et a következőwebhelyen: https://support.amazfit.com/en.
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