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טעינת השעון

Mi Fit התקנת יישומון

עמידה בתקנים

Amazfit Bip חיבור השעון

יש להציב את השעון על עמדת הטעינה 
כפי שמוצג באיור ולאחר מכן לחבר את 

כבל הטעינה למתאם מתח USB או 
ליציאת USB במחשב. יש להשתמש 

במתאמי טעינה בעלי מתח טעינה של 5 
וולט וזרם טעינה של 500mA לפחות. 

היישומון זמין למערכות הפעלה iOS ו- 
Android בחנויות היישומים של Apple ו- 

.Google Play

 .FCC-מוצר זה מותאם לחלק 15 של כללי ה
פעילות תקינה של המוצר כפופה לשני 

התנאים הבאים:
)1( מוצר זה עלול שלא לגרום להפרעות מזיקות, 

)2( ומוצר זה חייב לקבל כל הפרעה 
שהתקבלה, כולל הפרעה שעלולה לגרום 

לפעולה לא רצויה.

הערה: מוצר זה נבדק ונמצא תואם למגבלות 
של מוצר דיגיטלי מסוג Class B בהתאם לחלק 
15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלה נועדו לספק 

הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה 
ביתית. מוצר זה יוצר, משתמש ויכול להקרין 

אנרגיית תדר רדיו, ואם לא מותקן ונעשה 
בו שימוש בהתאם להנחיות, עלול לגרום 

להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, 

יש לפתוח את היישומון Mi Fit , להזין פרטי חשבון 
תפריט   על  ולהקיש  בחירה(  פי  )על  משתמש 
"הוספת התקן" <"שעון"  ב-  יש לבחור  "פרופיל". 
להנחיות  בהתאם  לפעול  יש   ."Amazfit Bip"  >

היישומון להשלמת התאימות לשעון.

סוללה 
טעונה

סוללה בטעינה
נמוכה

אין ערובה כי הפרעה לא תתרחש בהתקנה 
כלשהי. אם מוצר זה גורם להפרעות מזיקות 

לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר ניתן לקבוע על-
ידי כיבוי המוצר והפעלתו, מומלץ לצרכן לנסות 

ל תקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר 
מהצעדים הבאים:

- לנתב או להעביר מחדש את האנטנה הקולטת.
- להגדיל את המרחק בין המוצר לבין מקלט.

- לחבר את הציוד לשקע חשמלי הניזון ממעגל 
שונה מזה שאליו מחובר המקלט.

- להתייעץ עם היבואן או בטכנאי רדיו / טלוויזיה 
מנוסה לעזרה.

שימו לב: שינויים או שינויים שלא אושרו 
במפורש על ידי הצד האחראי לתאימות עלולים 

לבטל את סמכות הצרכן להפעיל את המוצר.
FCC ID: 2AC8UA1608

השעון עמיד במים ואבק בדירוג IP68. הוא מוגן 
באופן מלא מפני אבק )6( ויכול להיות שקוע ב- 
1.5 מטר של מים מתוקים בטמפרטורת החדר 
למשך 30 דקות )8(. השעון אינו מיועד לרחצה 

או שחייה.
אין להפעיל את השעון מתחת למים. לאחר 

התראת בטיחות5
מגע עם מים, יש לייבש את השעון במטלית 

רכה לפני ההפעלה או הטעינה.
השעון אינו מוגן מפני מים מלוחים, כימיקלים, 

תמיסות חומציות או בסיסיות וכדומה.
תקלות הנגרמות על ידי נזקי נוזלים אינם 

מכוסים במסגרת אחריות היצרן.



השימוש בסימן WEEE מציין כי אין לטפל 
במוצר זה כפסולת ביתית. על ידי הבטחת אופן 
הסילוק הנכון למוצר בתום השימוש בו, תוכלו 
לעזור להגן על הסביבה. לקבלת מידע מפורט 

 CE מאושרים על ידי Amazfit כל מוצרי
ועומדים בדרישות המהותיות ובהוראות 

רלוונטיות אחרות שלEU/2014/53  ולפיכך 

Amazfit Bip שם המוצר

A1608דגם

Bluetooth 4.0קישוריות אלחוטית

200mAקיבולת הסוללה

IP 68 דירוג אטימות למים ואבק

5 וולט, 300mAמתח וזרם כניסה מכסימלי

2402-2480MHzטווח תדרים

dBm 0יציאה מקסימלית

 0°C - 40°Cטמפרטורת פעולה

התקנים התומכים ב- Bluetooth 4.0 בעלי מערכות תואם ל
הפעלה Android 4.4 או iOS 9.0 ואילך.
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מידע על סילוק ומיחזור

אישורים ואישורי בטיחות

מפרט טכני

יותר אודות מיחזור מוצר זה, פנה לרשות 
המקומית שלך, לספק שירותי איסוף הפסולת 

הביתית או לחנות שבה רכשת את המוצר.

עומדים בסטנדרטים הנדרשים לקמעונאות 
בארצות הברית ובאירופה.

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. 
לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר 

לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, 
בכפוף לתנאים הבאים: 

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית 
הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: 

שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק 
לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, תקלה 
כתוצאה משינוי מהותי במערכת ההפעלה או 
בקבצי מערכת ההפעלה של המוצר, במקרה 

של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות 
השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף 

תעודת האחריות. 

אחריות9

האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים )ובכלל זה 
שריטות וקילופים(, שברים, סדקים, חתכים או 

קרעים ברצועת הגומי, חלקי פלסטיק או מתכת 
של המוצר, חלקי גומי, תקלות וליקויים כתוצאה 

מחדירת נוזל, חיבור למתח חשמלי שונה 
מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים 
ממועד הרכישה.

2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם 
שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.

3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי 
עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על 

אחריות הלקוח ועל חשבונו.



 www.mi-il.co.il רשימת נקודות שירות מפורטת באתר
supportmi@hemilton.co.il :שלח לנו דוא"ל לכתובת

Huami, 2485 Old Middlefield way, Mountian View CA, USA :היצרן
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114


