
Modelis: A1608

Baterijas kapacitāte: 190mAh

Ievade: 5V           300mA (Maks.)

Maks. izvade: 0dBm

Zems baterijas
līmenis 

Pilna uzlāde Uzlādēts

Lietotāja rokasgrāmata

Pulksteņa uzlāde

Novietojiet pulksteni uz uzlādes paliktņa, kā redzams attēlā, un iespraudiet uzlādes 
vadu USB strāvas adapterā vai USB pieslēgvietā.
Lietojiet strāvas adapterus ar nominālo spriegumu virs 5V un jaudu virs 500mA.

Instalē Mi Fit

Skenējiet zemāk redzamo QR kodu, vai arī apmeklējiet App store, lai lejupielādētu 
un instalētu Mi Fit.

Amaze�t Bip pievienošana

Atveriet lietotni Mi Fit un ieejiet sadaļā "Pro�ls", tad izvēlieties 
"Pievienot ierīci" > "Amaz�t Bip" un sekojiet uzvednēm, lai pievienotu 
Amaze�t Bip.
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Drošības paziņojums

Uz visiem Amaz�t produktiem attiecas 1 gada ierobežota garantija.
Vairāk informācijas: www.amaz�t.com/warranty
O�ciālā vietne: www.amaz�t.com
Palīdzība: www.amaz�t.com/support
Rakstiet mums: support@amaz�t.com
Patenti: www.amaz�t.com/patents

Garantija un atgriešanas politika

Speci�kācijas

Savietojams ar: ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth 4.0 un darbojas ar Android 4.4 
vai iOS 8.0 vai jaunāku operētājsistēmu

Utilizācijas un pārstrādes informācija

Serti�kācija un drošības apstiprinājumi

Normatīvais paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šiem diviem 
noteikumiem:
(1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgu interferenci, un
(2) šai ierīcei jāpieņem jebkāda saņemta interference, ieskaitot interferenci, kas 

var izraisīt nevēlamu darbību.
Piezīme: Šis produkts ir testēts un atzīts par atbilstošu B klases digitālas ierīces 
ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir 
paredzēti, lai sniegtu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgu interferenci sadzīves 
iekārtās. Šis produkts ģenerē, lieto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, 
ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, var izraisīt kaitīgu 
interferenci radio komunikācijām. 
Taču nav garantijas, ka konkrētā uzstādīšanas gadījumā interferences nebūs. Ja 
šis produkts tomēr izraisa kaitīgu interferenci radio vai televīzijas uztvērējiem, 

ko iespējams konstatēt, aprīkojumu ieslēdzot un izslēdzot, lietotājs tiek 
aicināts mēģināt novērst interferenci, veicot vienu vai vairākas no šīm 
darbībām:
— Pagrieziet vai pārvietojiet uztvērēja antenu.
— Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
— Pieslēdziet aprīkojumu rozetei, kas atrodas uz citas elektriskās ķēdes nekā 

uztvērējs.
— Meklējiet palīdzību pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/TV tehniķa.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka izmaiņas vai modi�kācijas, kuras nav skaidri apstiprinā-
jusi par atbilstību atbildīgā puse, var atņemt lietotājam tiesības izmantot 
aprīkojumu.
FCC ID: 2AC8UA1608

Pulkstenis ir ūdens un putekļu izturīgs un serti�cēts IP68 klasē. Tas ir pilnībā 
aizsargāts pret putekļiem (6) un spēj izturēt iegremdēšanu istabas 
temperatūras saldūdenī 1,5 metru jeb 5 pēdu dziļumā līdz 30 minūtēm (8). 
Pulkstenis neatbalsta vannošanos vai peldēšanu.

Lūdzu, nelietojiet pulksteni zem ūdens. Pēc iegremdēšanas un pirms 
lietošanas vai uzlādes nosusiniet to ar mīkstu drānu.

Pulkstenis nav aizsargāts pret sālsūdeni, ķīmiskiem reaģentiem, skābiem vai 
bāziskiem šķīdumiem utt. Šķidrumu izraisīti bojājumi neietilpst garantijā.

Produkta nosaukums: Amaz�t Bip

Bezvadu savienojamība: Bluetooth 4.0

IP klase: IP68

Frekvence: 2402-2480MHz

Darba temperatūra: 32°F - 104°F / 0°C - 40°C

EEIA simbols nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā sadzīves 
atkritumus. Nodrošinot šī produkta pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet 
aizsargāt vidi. Lai uzzinātu vairāk par šī produkta pārstrādi, lūdzu, 
sazinieties ar savu pašvaldību, sadzīves atkritumu izvešanas 
pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kur esat iegādājies produktu.

Visiem Amaz�t produktiem ir CE serti�kācija, tie atbilst
Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citām attiecīgajiem 
nosacījumiem un tāpēc atbilst tirdzniecībai nepieciešamajiem 
standartiem ASV un Eiropā.


