Használati útmutató
Ez a használati útmutató az Amazfit International okosórához készült. Modell szám: A1612. A frissítések után
egyes funkciók változhatnak! Szoftver verzió: 1.3.0n, App verzió: 1.1.7.1
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Biztonsági figyelmeztetések
Mindig tartsd be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheted a tűz,
áramütés és balesetveszély kockázatát.
Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne töltsd a terméket esőben vagy víz közelében.
Karbantartás előtt húzd ki a készülékből a hálózati adaptert.
Tartsd távol az órát magas hőforrástól. Védd az adapter kábelét. Vezesd úgy a kábelt, hogy ne
lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyelj a
kábelre a készülék csatlakozójánál.
Csak a készülékhez mellékelt USB kábelt használd. Más kábel használata érvényteleníti a
garanciát. Húzd ki az adaptert (nem tartozék) a fali aljzatból, amikor nem használod azt a
készülék töltéséhez.
-

Tartsd az órát és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
Ne használj kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
Beázás esetén azonnal kapcsold ki a készüléket. Ne vedd le a hátlapot és a szárításhoz
ne használj melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
Bármilyen kérdés felmerülése esetén fordulj a szervizhez.
Ne használd a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +55°C
felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
Ne dobáld, kopogtasd vagy zárogasd a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék
alaplapján.
Ne javítsd, vagy ne javíttasd a készüléket arra nem felhatalmazott szervizben.
Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett az óra valamelyest
felmelegedhet. Ez normális jelenség.
A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezz nehéz tárgyakat az órára.
Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a
készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadj / nyiss meg,
amelyek biztonságos helyről származnak.
Készíts biztonsági másolatot a fontos adataidról az adatvesztés elkerülése érdekében.
Ez a készülék Lithium-Ion Polymer akkumulátort tartalmaz.
Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szereld szét.
Ne használd az órát az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló
raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használd a készüléket
kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
Repülőgépen kövesd a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsold ki
a készüléket.
A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használd az órát.
Ne használd a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
Ne terjessz szerzői joggal védett tartalmat.
Ne használj sérült töltőt, vagy akkumulátort. Ne tárold a készüléket mágneses tér
közelében.
Ne töltsd a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor
élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt
újratöltést igényel. Használaton kívül húzd ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort
kizárólag rendeltetésszerűen használd.
Xiaomi Huami Amazfit Pace manual HU v1.0 - 2. oldal

-

Az óra szoftverének / firmware-ének módosítása, vagy nem hivatalos szoftverek
használata adatvesztést és a készülék károsodását okozhatja, és azonnali
garanciavesztéssel jár
Az összekapcsolt okostelefon típusától függően a funkciók, vagy azok megjelenése
eltérhet a használati útmutatóban leírtaktól.
Az okosórával járó alapértelmezett alkalmazások frissülhetnek, vagy megváltozhat a
támogatottságuk előzetes figyelmeztetés nélkül.
Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a
készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek

Figyelmeztetés:
- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben
légy körültekintő.
Vízállóság:
IP67: teljes mértékben védett por ellen ÉS vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig
Kijelző tisztítása
Kezeld óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.
Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használj puha, sima felületű ruhát,
mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
Ha általános tisztító csomagot használsz, ügyelj arra, hogy a tisztító folyadék ne érje
közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítsd be a tisztító kendőt a folyadékkal.
A készülék tisztítása
A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatod meg.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati
útmutatóval kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba
a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben
előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.
© 2017 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.
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A doboz tartalma:
 Amazfit karóra
 Töltő bölcső
 USB kábel
 Használati útmutató
 Jótállási jegy
GYORS KEZDETI BEÁLLÍTÁS
Kérjük, tekintsd meg a videót:
https://youtu.be/zNA-OptKeCU
1. LÉPÉS – AZ ÓRA FELTÖLTÉSE
Bár mindegyik Pace órát feltöltött akkumulátorral szállítjuk, mégis tanácsoljuk, hogy használat
előtt teljesen töltsd fel. A teljes feltöltés kb. 1 órát vesz igénybe.
A töltéshez csatlakoztasd az órát az ábra szerint a töltő
bölcsőhöz. Nagyon óvatosan végezd el a műveletet, hogy a
bölcső érintkezői ne sérüljenek. Ezután csatlakoztasd az USB
kábel microUSB végét a bölcsőbe, az USB végét pedig egy
notebook/PC USB portjába, vagy egy USB hálózati töltőhöz.
Csatlakoztatás után az óra kijelzője felvillan és a „CHARGING”
feliratot mutatja.

2. LÉPÉS – AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

AMAZFIT WATCH

iOS alkalmazás letöltés

Android alkalmazás letöltés

https://itunes.apple.com/us/app/amazfit-shoubiao/id1127269366?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huami.watch.hmwatc
hmanager&hl=hu

Megjegyzés:
A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak
folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.
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3. LÉPÉS – AZ ÓRA BEKAPCSOLÁSA
Legelőször is győződj meg, hogy az óra biztosan teljesen fel van-e töltve, hogy a kezdeti
beállítások közben nehogy lemerüljön.
Az óra bekapcsolásához tartsd nyomva 2-3 másodpercig a jobb oldalt fent található gombot. Az
óra bekapcsolásához néhány perc szükséges.
Az óra kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot hosszan, majd koppintson az OK gombra
a kijelzőn.
4. LÉPÉS – AZ ÓRA CSATLAKOZTATÁSA ÉS
SZINKRONIZÁLÁSA
a) Kapcsold be a Bluetooth-ot az okostelefonodon.
b) Nyisd meg az Amazfit alkalmazást és kövesd a
lépéseket benne.
c) Hozz létre egy Amazfit fiókot vagy lépj be Facebook
vagy Google regisztrációddal.
d) Az óra kijelzőjén megjelenő QR kódot olvasd be a
telefonod segítségével az Amazfit alkalmazással.

e) Kövesd az utasításokat az applikációban és kapcsold
be a rendszerértesítéseket az Androidban.
5. ALAPVETŐ HASZNÁLAT
Navigálás az óra kijelzőjén
a) A főmenübe való visszatéréshez nyomd meg bármikor a jobb oldalon
fent található gombot.
b) A főképernyőn felfelé húzott gesztussal tudod megnézni a szöveges
üzenetek, emailek értesítéseit.
c) A főképernyőn lefelé söpörve tudod megnézni az
Időjárás Előrejelzést (Weather), Akkumulátor Üzemidőt
(Battery life), a Néma Üzemmódot (Silent Mode) és más
beállításokat tudsz megváltoztatni.
d) A főképernyőn söpörj jobbra és balra, hogy a
különböző alkalmazások közül választhass: Sport, Futás
(Running), Napi tevékenység (Daily activity), Zenelejátszó (Music), időjárás
(Weather), Iránytű (Compass), Stopperóra (Stopwatch), Alvásfigyelő
(Sleep), Szívritmus (Heart rate)
e) A további beállítások: Telefon Keresés (Find my Phone), Bluetooth,
WiFi (csatlakozás az Amazfit alkalmazás segítségével), „Ne zavarjanak” idő
beállítás (Silent time), Háttérvilágítás (Backlight), Felébresztés koppintásra
(Tap to Wake), rezgés erőssége (Vibration), Viselet – jobb vagy balkezes (Wear habit),
szoftverfrissítés – csatlakoztatott WiFi hálózat szükséges internet eléréssel (Upgrade), Gyári
beállítási visszaállítása (Factory reset), kikapcsolás (Power off).
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WiFi bekapcsolása
a) Lépj be a főképernyőre a jobb oldali gomb megnyomásával.
b) Söpörj le az ujjaddal a kijelzőn és választ a rendszerbeállításokat (System Settings).
c) Söpörj balra többször, amíg eléred a További beállítások (More settings) menüpontot.
d) Söpörj lefelé, míg el nem éred a WiFi menüt. Válaszd ki a WiFi hálózatot, amelyhez
csatlakozni szeretnél. A WiFi kódot az Amazfit alkalmazásban adhatod meg.
Szoftver frissítése a legújabb verzióra
a) Győződj meg róla, hogy csatlakozva vagy a WiFi
hálózatra.
b) Az óra főképernyőjéről lefelé söpörve lépj be a
Rendszerbeállításokba (Systems settings).
c) Léptess a További beállítások (More settings)
menüpontra, majd lépj is be.
d) Léptess felfelé, míg el nem éred a Rendszerfrissítés
(Update) menüt.
e) Koppints rá a frissítés letöltéséhez és a legújabb
verzió telepítéséhez.
Számlap megváltoztatása
a) Az Amazfit alkalmazás kezdőképernyőjén válaszd ki
a számlapok (Watch Faces) menüpontot.
b) Válaszd ki a neked tetsző számlapot.
c) A számlap automatikusan átfrissül az óra kijelzőjére.
Megjegyzés:
Egyedi számlap
alkalmazásban.

jelenleg

még

nem

támogatott

az

Időjárás megváltoztatása
a) Az Amazfit alkalmazás kezdőlapján válaszd ki az Alkalmazás Beállításokat (Application
settings).
b) Koppints az Időjárás Beállításokra (Weather Settings), hogy megváltoztasd a
helymeghatározást, a hőmérsékleti mértékegységet, illetveengedélyezd vagy tiltsd le a
Napi Időjárás (Daily Weather) és Időjárási Figyelmeztetés (Weather Warning)
emlékeztetőt.
6. ALAPOK: IDŐJÁRÁS
Kérjük, tekintsd meg a videót:
https://youtu.be/DPCTrt0BQOA

A sporttevékenységek sorrendjének megváltoztatása a kijelzőn
a) Az Amazfit alkalmazás kezdőlapján válaszd ki az Alkalmazás Beállításokat (Application
settings).
b) Koppints a Sport Sorrendre (Sport Order) az órán lévő aktuális lista megtekintéséhez.
c) „Drag & Drop” Forgd-és-vidd módszerrel rendezd kedved szerint a pontokat.
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Az órán lévő alkalmazások sorendjének megváltoztatása
a) Az Amazfit alkalmazás kezdőlapján válaszd ki az Alkalmazásokat (Applications).
b) „Drag & Drop” Forgd-és-vidd módszerrel rendezd kedved szerint az alkalmazásokat
Az órán lévő alkalmazások elrejtése és megjelenítése
a) Az Amazfit alkalmazás kezdőlapján válaszd ki az Alkalmazásokat (Applications).
b) A jelölőgombok segítségével válaszd i, melyik alkalmazást akarod elrejteni és
megjeleníteni az órán.

7. ALAPOK: ALKALMAZÁSOK
Kérjük, tekintsd meg a videót:
https://youtu.be/yCSJgrKHF0g

Értesítések engedélyezése / letiltása
a) Az Amazfit alkalmazás kezdőlapján a jelölőgombbal be/kikapcsolhatod az Értesítéseket
(Push Notification).

b) Specifikus értesítések ki-, bekacsolásához koppints az Értesítések beállításai
(Notification Settings) menüre.
c) Itt egyesével be tudod állítani, a telefonodról melyik alkalmazás küldhet értesítést az
órára.
Megjegyzés:
A mobil eszközre telepített összes alkalmazás nem jelenik meg az Amazfit alkalmazásban.
Csak azok az alkalmazások jelennek meg, amelyek értesítést tudnak küldeni az órára.

8. ALAPOK: ÉRTESÍTÉSEK BEÁLLÍTÁSAI
Kérjük, tekintsd meg a videót:
https://youtu.be/EhfzQCMOEo8
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Sport-, és aktivitás adatok szinkronizálása
Az Amazfit alkalmazás kezdőlapján koppints az Aktivitás
Szinkronizálás (Activity Sync) gombra.
Az aktivitás adatokat a Strava alkalmazással is
szinkronizálni lehet, a lépésszám és az alvás adatok
kivételével.
Amennyiben már van meglévő Strava regisztrációd, akkor
használd azt a folytatáshoz. Amennyiben nem
rendelkezel ilyennel
Miután az Amazfit alkalmazás és a Strava alkalmazás
összekapcsolódott, koppintsd az Adatszinkronizálás
(Data Sync) gombra a sport-, és aktivitás adatok
szinkronizálásához.
Megjegyzés:
Az összes aktivitás adat (pl. lépésszám, alvás információ)
az óra kijelzőjén érhető el. A Strava alkalmazás csak a
futás adatokat szinkronizálja az okostelefonnal.

9. SZÍJ CSERÉJE
Az Amazfit Pace okosóra könnyen cserélhető óraszíjjal rendelkezik, így gyorsan lecserélheti azt
(az óraszíjak külön megvásárolhatók).
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10. FAQ – GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Amazfit Pace – Specifikáció [2017.01.20.]
Kijelző mérete: 1.34'' / 320x300 px
Típus: mindig aktív, transzflektív színes LCD érintőképernyő
Tömeg: 54,5 g.
Processzor: 1,2 GHz kétmagos
Tárhely: 4 GB (kb. 2.26 GB hozzáférhető)
RAM: 512 MB
Kapcsolódás: Bluetooth 4.0 / BLE + WiFi
Akkumulátor: 280 mAh
Üzemidő: 5 nap normál használat / 11 nap egyszerű használat
Vízállóság: IP67 szerint por-, és vízálló
Pulzusmérő: Optikai (PPG)
Helymeghatározás: GPS + Glonass
Nyelv: Angol
Miért nem látom az aktivitás adataimat az Amazfit – Activity + Sleep Tracker
alkalmazásban? [2017.02.21.]
Az Amazfit Pace okosóra nem kompatibilis az Amazfit – Activity + Sleep Tracker alkalmazással,
ezért nem tudod megnézni az adatokat benne.
Az Amazfit Pace okosóra az Amazfit Watch alkalmazással kompatibilis. Az óra által gyűjtött
adatok az óra kijelzőjén kerülnek kijelzésre, és nem szinkronizálódnak az Amazfit
alkalmazással.
A fejlesztőink dolgoznak rajta, hogy az óra által gyűjtött adatok ne csak az óra kijelzőjén, hanem
mindkét alkalmazásban is megtekinthetők legyenek a közeli jövőben. Köszönjük türelmedet.
Miért nem tudom szinkronizálni az Amazfit alkalmazást a MiDong vagy MI Fit
alkalmazással? [2017.02.20.]
Az Amazfit alkalmazás nem kompatibilis a MiDong és a Mi Fit alkalmazásokkal, ezért nem
tudod megnézni az adatokat bennük.
Az Amazfit Pace okosóra az Amazfit Watch alkalmazással kompatibilis. Az óra által gyűjtött
adatok az óra kijelzőjén kerülnek kijelzésre, és nem szinkronizálódnak az Amazfit
alkalmazással.
A fejlesztőink dolgoznak rajta, hogy az óra által gyűjtött adatok ne csak az óra kijelzőjén, hanem
az Amazfit Watch és az Amazfit – Activity + Sleep Tracker alkalmazásokban is megtekinthetők
legyenek a közeli jövőben. Köszönjük türelmedet.
Hol van a QR kód? [2017.02.17.]
A QR kód az első beállításnál jelenik meg az óra kijelzőjén, amikor először bekapcsolod azt,
vagy gyári adatok visszaállítása után.
Amennyiben újra párosítani akarod az órát, el kell végezned a gyári adatok visszaállítását
(Factory Reset).
a) Menj az óra főképernyőjére.
b) Fel-, majd balra söpréssel választ ki a További Beállítások (More Settings) pontot.
c) Koppints rá, és lépj a Gyári Álapot Visszaállítása (Factory Reset) pontra.
d) Koppints rá, majd erősítsd meg, koppints a zöld köre.
Az óra újraindul, és a QR kód újra látható lesz a kijelzőjén.
Xiaomi Huami Amazfit Pace manual HU v1.0 - 9. oldal

Hogyan tudok zenét másolni az okosórára? [2017.02.12.]
Ahhoz, hogy zenét tudj lejátszani az óráról, az óra belső memóriájának MUSIC mappájába kell
MP3-akat másolnod (MP3 és M4A támogatott).
Ahhoz, hogy zenét tudj másolni az órára PC-ről, szükséged lesz a mellékelt töltő bölcsőre és
USB kábelre.
a) Csatlakoztasd a fenti ábra szerint az órát a bölcsőhöz, majd az USB kábelt.
Csatlakoztasd az USB kábel másik végét a PC-d USB portjához.
b) A Sajátgép (My Compuer) alatt megjelenik az óra, mint új eszköz.
c) Kattints rá, majd keresd meg a MUSIC mappát.
d) Közvetlenül ebbe másolt be a zenefájlokat.
Ahhoz, hogy MacOS alatt másolj zenét az órára:
a) Töltsd
le
és
telepítsd
az
„Android
File
Transfer”
(https://www.android.com/filetransfer/)
b) Csatlakoztasd az órát az USB-hez.
c) Indítsd el az Android File Transfer programot az Alkalmazások között.
d) Kattints kétszer a MUSIC mappán.
e) Közvetlenül, drag & drop módszerrel másolj fájlokat a MUSIC mappába.

programot

Miután a fájlmásolás befejeződött, válaszd le az órát az USB-ről. Az óra kijelzőjén keresd ki a
főképernyő alkalmazásai közül a Zenelejátszót (Music) a Bluetooth-on csatlakoztatott
fülhallgatóra vagy hangszóróra történő lejátszáshoz.
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Hogyan tudok Bluetooth fülhallgatót párosítani? [2016.12.19.]
a) A Főképernyőn lefelé söprésel, majd balra söpréssel választ ki a További Beállítások
(More Settings) menüpontot.
b) A fülhallgatót / fejhallgatót / hangszórót, amelyet csatlakoztatni szeretnél, tedd párosítási
módba (nézd meg a másik eszköz használatijában).
c) Léptess a Bluetooth menüponthoz, majd koppintással lépj bele.
d) Választ ki a keresési listából az eszközt, amelyet csatlakoztatni szeretnél.
e) Erősítsd meg a párosítást.
Megjegyzés:
Sikertelen párosítás után javasoljuk a csatlakoztatni kívánt Bluetooth eszköz ki-, majd
bekapcsolását, és a párosítás újra próbálását.
Hogyan tudom megváltoztatni a napi célt és értesítést beállítani? [2017.01.30.]
a) A főképernyőn balra vagy jobbra söpörve keresd ki a Lépések (Steps) alkalmazást.
b) Koppintással lépj be az óránkénti bontás nézetbe.
c) Lefelé söpréssel férhetsz hozzá a beállításokhoz. Itt beállíthatod az elérni kívánt célt
(Goal), az Elért Célértesítést (Goal Alert) és a Mozgás Riasztást (Move Alert).
d) A lépésszám-cél beállításához koppints az ikonra, majd le-, fel söpréssel állítsd be a
kívánt célt, majd húzd balra, és erősítsd meg a választást.
e) az Elért Célértesítést (Goal Alert) és a Mozgás Riasztást (Move Alert) engedélyezheted
vagy letilthatod.
Hogyan tudom 12 órásról 24 órásra állítani az óra megjelenítést? [2017.02.03.]
Ez az opció jelenleg nem funkciója az órának. Ennek ellenére a fejlesztőink dolgoznak rajta,
hogy ez a fejlesztés elérhető legyen a jövőben.
Hogyan tudom megnézni az aktivitás és alvás adatokat az okosórán? [2017.02.20.]
Minden aktivitás-, és alvás adatot az óra kijelzőjén tekinthetsz meg, és nem lehet ezeket
megnézni az Amazfit Watch alkalmazásban, vagy más, harmadik fél által gyártott
alkalmazásban sem. Az egyetlen kivétel a futás adat, amelyet a Strava integrációnak
köszönhetően ezen az alkalmazáson (Strava) keresztül tudsz megnézni okostelefonon.
Hogyan tudom szabályozni az óra kijelzőjének fényerejét? [2017.01.23.]
Az Amazfit Pace okosóra kijelzőjének fényerejét nem lehet szabályozni.
Hogyan tudok átváltani mérföld és kilométer között? [2017.02.20.]
Ez az opció jelenleg nem funkciója az órának. Ennek ellenére a fejlesztőink dolgoznak rajta,
hogy ez a fejlesztés elérhető legyen a jövőben.
Hogyan tudom megnézni a lépésszám-, és alvás adataimat? [2017.02.20.]
A lépésszám-, és alvás adatait az okosóra kijelzőjén nézheted vissza. Jelenleg az adatok
megtekintése a mobil applikációban nem lehetséges.
Hogyan működik a Strava integráció? [2017.01.22.]
Minden futással kapcsolatos adat az óráról szinkronizálható a Strava integráción keresztül, a
lépésszám-, és az alvás adatokon kívül.
Részletesen a „Sport-, és aktivitás adatok szinkronizálása” pontban megtekinthető a Strava
regisztrációval és adatkapcsolattal kapcsolatos leírás.
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Működik az okosóra harmadik fél által gyártott alkalmazásokkal, mint a MyFitness Pal
vagy az iHealth? [2017.01.22.]
Jelen pillanatban az Amazfit Pace okosóra semmilyen harmadik fél által gyártott alkalmazással
nem kompatibilis.
Tud-e az óra folyamatosan pulzust mérni? [2016.12.19.]
Igen, az Amazfit Pace biztosítja ezt a funkciót és négy órás periódusokban kerül az óra
kijelzőjére. A folyamatos szívritmus-mérés indításához:
a) Lépj a Főképernyő Szívritmus (Heart Rate) menüpontjába.
b) Koppints a kijelzőre a pulzus grafikonon.
c) Told el a kapcsolót jobbra a bekapcsoláshoz.
Megjegyzés:
Ennek a funkciónak használata jelentősen csökkenti az akkumulátor üzemidejét.
Hogyan működik a GPS? [2017.02.20.]
A GPS bekapcsolásra kerül bármelyik edzésprogramot indítod el a Sport alkalmazás alatt.
Ekkor az óra automatikusan elkezdi keresni a GPS műholdakat. Ki tudod kapcsolni a GPS-t, ha
ekkor a Kihagy (Skip) gombra koppintasz.
Ha az óra megtalálta a GPS jelet, az óra elkezd visszaszámolni 3-tól, mielőtt a rögzítés
elkezdődne. A GPS által megtett út rögzítésre kerül, majd kijelzésre az órán, de térképes nézet
nem elérhető az órán és a mobil applikációban sem.
Gondom van az értesítések megtekintésével az óra kijelzőjén. Mit tehetek? [2017.02.07.]
Hibaelhárítás végett a következő lépéseket próbáld meg:
1. Válaszd le az órát a telefonról.
Menj az Amazfit Alkalmazás főképernyőjére.
Válaszd a Részletek (View Details) pontot.
Koppints a Párosítás Megszűntetése pontra (Unpair).
Zárd be az alkalmazást.
2. Távolítsd el az eszközt a Bluetooth Beállításokból.
Menj a telefonod Bluetooth beállításaiba.
Válaszd ki az ’Amazfit Device’ eszközt és csatlakozz le az eszközről.
3. Távolítsd el, majd telepítsd újra az Amazfit alkalmazást.
A telefonod telepített programjaiban keresd meg az Amazfit alkalmazást, majd töröld.
A Google Play-ből vagy az App Store-ból telepítsd újra.
4. Állítsd vissza a gyári adatokat az órán.
Menj a További Beállításokba (More Settings).
Válaszd ki a Gyári beállítások visszaállítását (Factory Reset).
Erősítsd meg, koppints a zöld négyzetbe..
5. Párosítsd újra az órát az alkalmazáshoz.
Nyisd meg az Amazfit Watch alkalmazást.
Párosítsd az eszközt az óra kijelzőjén megjelenő QR kód segítségével.
Hogyan tudom megváltoztatni a hőmérséklet mértékegységet? [2017.02.07.]
a) Az Amazfit alkalmazásban válaszd az Alkalmazások (Application) gombot.
b) Válaszd ki az Időjárás beállításait (Weather Settings)
c) Válaszd ki a megfelelő mértékegységet (Fahrenheit vagy Celsius)
d) koppints a Megerősítés (Confirm) gombra.
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