
Amazfit Smart Watch

Instalare aplicație.

Descărcați aplicația «Amazfit Smart Watch» sau 
scanați codul QR, pentru a instala aplicația. 

Pornește / Oprește

Apăsați pe butonul ceasului, care este localizat 
pe partea dreaptă, pentru a porni ecran-ul.
În modul pornit, țineți apăsat butonul iar ceasul
se va opri.
Folosind pentru prima oara ceasul, pe ecran 
va apărea codul QR pentru a împerechea
Amazfit Smart Watch cu telefonul.

Măsuri de precauție:

• Cu ajutorul tehnogiei IP67 ceasul este rezistent 
la apă și praf. NU folosiți dispozitivul în cabina de 
duș, expus la abur.

• Nu folosiți ceasul sub apă. Dacă ceasul devine 
ud, este necesar să ștergeți ecranul cu o carpă 
uscată, după vă puteți încărca și folosi dispozitivul.

• Ceasul nu este protejat de apă de mare, acid și 
soluții alcaline, chimicale și alte substanțe. În caz
de distrugere sau stricare a dispozitivului din vina
proprie, nu puteți folosi garanția de service.  

Împerecheați cu telefonul

Deschideți aplicația «Amazfit Smart Watch», pentru
a vă înregistra, iar apoi, scanează codul QR pentru 
a vă conecta la Amazfit Smart Watch.

Incărcare ceas

Poziționați ceasul pe suportul lui pentru reîncarcărea 
dispozitivului.
Vă rugăm reîncărcați bateria cu ajutorul unui alimentator 
cu o ieșire nominală de 5V/500 mA sau mai mare. 

SPECIFICAȚII :

Model: Amazfit Smart Watch
Procesor: 1.2GHz dual-core
Ecran: IPS 1.34 inch
Rezoluție: 320x200pixeli
Memorie: 4GB / 512 MB
Capacitate baterie: 280mAh Li-polymer
Autonomie: Aprox 120 ore
Conectare: Bluetooth 4.0 / Wi-Fi
Intrare: 5V DC
Alimentare: 500 mA (MAX)
Rezistență la apă: ІP67
Cerințe necesare: Suport pentru Bluetooth 4.0
(Android 4.4 sau mai nou) ; (IOS 7 sau mai nou)
Funcții: GPS, pedometru, ritm cardiac, compas,
monitor somn, monitor calorii, prognoză meteo.
Dimensiuni: 8×12×8 mm
Greutate: 51g    
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Prezentă de substanțe toxice și hazarde

Lista defecțiunilor

O: Substanțele toxice și dăunătoare în toate componentele dispozitivului 
sunt conținute într-o cantitate mică față de limita valorilor în conformitate cu 
SJ/T11363-2006 «limita privind substanțele toxice și periculoase în produse» 

X: Indică prezența de substanțe toxice și dăunatoare, cel puțin o componentă 
din acest produs în excess. În acord cu SJ / T11363-2006 «cerințele care 
limitează prezența toxică și substanțe periculoase din produse»

Aliajul Cooper Dock conține o cantitate mică de aliaj din aluminiu.
Acest produs respectă cerințele și standardele europene RoHS
pentru protecția mediului. 
In condiții normale de funcționare, scurgerile de substanțe sau elementele
periculoase ale dispozitivului sunt imposibile.

Manufacturer: OOO «Anwei Huami Xinxi Technology» (Mi eco-system)
Location: Hefei city, Gaoxin District, Wangjiangxi Road 800, 

Guojia Dongman Main Center, Building A4, O翿�ce 1201

Nume

Unitate

Acumulator
baterie

Curea

Cataramă curea

Stație de
andocare

Substanțe/elemente toxice și daunatoare 

Pb Hg Cd CrV1 PBB PBDE
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Lista defecțiunilor

Funcționarea necorespunzatoare a caracteristicilor 
dispozitivului, descrise în manualul de utilizare.
Probleme cu ecranul.
Probleme cu recepționarea vibratiilor.
Probleme cu sincronizarea dispozitivelor.
Aparitia de fisuri / deteriorari datorate materialelor 
sau elementelor de construcție.

Probleme cu incarcarea dispozitivului

Nume produs

Amazfit 
Smart Watch

Încărcător 
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