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Instrukcje bezpieczeństwa i informacje
• Zegarki Amazfit Cor ("Zegarki") posiadają certyfikat wodoodporności do 5 ATM (50m).
Oznacza to, że są odporne na deszcz, prysznic i mogą być noszone nawet podczas aktywności w
wodzie na powierzchni (jak pływanie w basenie). Jednak zegarki nie powinny być noszone podczas
czynności typu nurkowanie z akwalungiem, kąpiele masujące z sauną lub inne zajęcia z dużymi
wstrząsami wodnymi
• Nie należy pracować pod wodą przy użyciu zegarka. Zawsze najpierw osusz zegarek za pomocą
suchej szmatki i następnie z nimi pracować lub pobierać opłaty
• Zegarek nie jest odporny na chemikalia, kwasy i inne rozwiązania. Wady spowodowane
płyny nie są objęte gwarancją.
• Bateria w zegarku jest solidnie wbudowana. Nigdy nie próbuj rozcinać zegarka. Użyj go
tylko oryginalna ładowarka.
Recykling baterii
• Zegarki zawierają niebezpieczne substancje, które nie powinny dotrzeć do standardowego
składowiska.
PRG Trading Group sro współpracuje z systemem REMA, Equipment to recykling może być
dostarczony do nas osobiście lub przekazany do naszych punktów zbiórki
System REMA.
Zawartość paczki
1) Huami Amazfit Cor
2) Ładowarka ze złączem USB
3) Podręcznik
Zasilanie
Twój zegarek najprawdopodobniej pojawi się z całkowicie rozładowanym akumulatorem. Zegarek
nie może być nie wyłączaj, są nadal aktywne, gdy akumulator jest naładowany. Jeśli dotkniesz dna
ekran dotykowy (z poziomym piktogramem linii) i wyświetlacz nie zapala się, zegarki są
rozładowane.
Dlatego przed naładowaniem po raz pierwszy naładuj go.

Ładowanie
Umieść zegarek na ładowarce. Jest magnetyczny i patrzy, jeśli wybierzesz
poprawna polaryzacja. Jeśli ładowarka nie chce przyczepić się do zegarka, obróć ją, może to być
tylko jedna kierunek.
Sprawdź, czy styki ładowarki dotykają styków w zegarku.
Podłącz kabel USB do komputera lub ładowarki mobilnej ze złączem USB.
Ładowarka powinna mieć wyjścia 5V i co najmniej 500mA.
Parowanie z telefonem
Aby połączyć się z telefonem, musisz mieć telefon z Androidem 4.4 lub nowszy, lub iOS 9.0 lub
wyżej i Bluetooth 4.0 i wyżej.
Upewnij się, że masz Bluetooth na swoim telefonie.
W sklepie Google Play Store lub iOS App Store znajdź aplikację "Mi Fit" i zainstaluj ją.
Po pierwszym uruchomieniu zostaniesz poproszony o zarejestrowanie konta Mi Fit (Xiaomi) lub
dokonanie rejestracji za jego pośrednictwem Facebook / Google. W profilu wybierz datę urodzenia,
płeć, wzrost i wagę dla dokładności
wartości pomiarowe.
Następnie dodaj zegarek do aplikacji. Wybierz Profil -> Dodaj urządzenie -> Zespół. Wyszukiwanie
rozpoczyna się dostępne opaski na rękę BT, więc zachowaj swój Amazfit Cor na swoim telefonie.
Kiedy już jest
zegarki patrzą w górę, oglądaj wibracje, a na wyświetlaczu pojawia się informacja, czy chcesz
potwierdzić parowanie z telefonem. Dotknij, aby wybrać zielony przebłysk, aby zakończyć
parowanie.
Możesz teraz ustawić zegarek w aplikacji mobilnej i automatycznie uruchomić

aby zsynchronizować dane z zegarka z Mi Fit.

Korzystanie z zegarków
Po sparowaniu zegarka z telefonem automatycznie zaczynają podążać Twoimi śladami,
spać, itp.
Noś opaskę zegarka odpowiednio naprężoną, niezbyt luźną lub ciasną, w przeciwnym razie miernik
nie musi być częstość akcji serca, aby wyświetlić prawidłowe wartości.
Domyślnie ekran zegarka jest wyłączony, aby zapobiec niepożądanemu ekranowi dotykowemu
niepotrzebne rozładowanie akumulatora.
Możesz oświetlić ekran zegarka za pomocą panelu dotykowego pod wyświetlaczem
(poziomego) przez śpiączkę) lub gestem przedramienia . Wystarczy mieć zegarek na dłoniach,
rękę na nogi i tym szybciej przesuń rękę do tej samej pozycji, na której chciałbyś spojrzeć na
zegarek. To będzie aby włączyć wyświetlacz. (musisz najpierw włączyć tę funkcję w Mi Fit w profilu > Amazfit Cor
-> Podnieś nadgarstek, aby wyświetlić informacje, tutaj możesz wybrać, czy funkcja ma być
włączona na stałe, czy włączyć cały dzień
czas lub aktywny tylko w określonej części dnia / Zaplanuj włączanie, a następnie ustaw zakres
czasu).
Praca z ekranem dotykowym
1) Obudź się - obudź się - naciśnij panel dotykowy pod wyświetlaczem, aby aktywować
wyświetlić
2) Przesuń w górę iw dół - przesuń palcem po ekranie, aby poruszać się po menu
3) Stuknij ikonę - Stuknij w ikonę w menu oglądania, aby otworzyć jej podmenu
4) Przesuń w prawo - Przesuń palec poziomo od lewej do prawej, aby powrócić do poprzedniej
krok / stawka
Obserwuj twarz
Zegarki w stanie domyślnym wyświetlają wstępnie ustawioną tarczę zegarową, która zawiera
aktualną datę i godzinę oraz liczbę kroków wprowadzonych w tym dniu.
Tę tarczę można wymienić na inną, wstępnie ustawioną bezpośrednio w zegarku lub nawet zupełnie
inną, które można wybrać w Mi Fit.
Jeśli chcesz wybrać zegary ustawione fabrycznie w zegarku, odblokuj zegarek w menu
przejdź do Ustawienia -> Obserwuj twarz i wybierz kilka menu za pomocą pionowego ruchu palca
ustawienie wstępne. Niektóre aspekty mają więcej kolorów, więc wiesz, że nadal są w wyborze
małe strzałki w lewo / prawo. Możesz wybrać poziomą opcję innego koloru
taka tarcza.
Dotknij palcem na wybranej twarzy, aby potwierdzić, a następnie potwierdź zielonym kolorem
fajfkou.

Jeśli, przeciwnie, chcesz wypróbować zegary Mi Fit, które są bardziej wyrafinowane i zawierają
Więcej informacji, otwórz Mi Fit, wybierz Profil -> Amazfit Cor -> Ustawienia tarczy zegarka i
wybierz jeden z zaprogramowanych zegarów tutaj.
Ostrzeżenie: MiFi Monter może zużywać więcej baterii, właśnie z tego powodu
dodatkowe dane, które zawierają.
Funkcje menu i zegarka
Po aktywowaniu wyświetlacza, pociągnij w dół widok z dołu do głównego menu:
Status - podsumowanie bieżących działań
- Kroki - Liczba podjętych kroków
- BPM - aktualna częstość tętna
- Odległość - Odległość
- Spalone cal - spalone kalorie
- Sedentarność (siedzenie, lub ile razy twój zegarek zaalarmował cię, siedząc za ponad 60
minuta bez ruchu)
Powiadomienia - powiadomienia o nieodebranych zdarzeniach (gdy SMS, wiadomość od
posłańca itp.) musisz najpierw włączyć aplikację Mi Fit, do której zdarzenia chcesz otrzymywać
ostrzeżenia

Ćwiczenia - trening. Nie wygląda na wyrafinowane, nie wybierasz określonej aktywności. Mierzy
tylko w sposób ciągły Twoje bicie serca, które znajdzie odzwierciedlenie w statystykach w Mi Fitou,
czasie treningu i szacunkowych spalonych kaloriach.
Aby zatrzymać sesję treningową, przytrzymaj czujnik przez kilka sekund pod wyświetlaczem, aż do
momentu aktywacji nie przerywa. Następnie możesz zdecydować, czy zakończyć działanie
(Wznów), musisz potwierdzić koniec jeszcze raz. Aktywność rejestrowano w statystykach Mi Fitu na
kolejna synchronizacja.
Pogoda - prognoza pogody na bieżący dzień + 4 dni do przodu. Dla najbardziej aktualnej prognozy
Musisz regularnie synchronizować swój zegarek z telefonem.
Alarm - Tutaj możesz włączyć lub wyłączyć zaprogramowane alarmy. Jednak nie można go
edytować, razy i Ekscytujące dni są ustawione bezpośrednio w Mi Fit
Timer - stoper i odliczanie. Stoper ma również możliwość mierzenia interwałów, do odliczenia
(Odliczanie) ustawisz liczbę minut i sekund, które chcesz odliczać. Obserwuj po zakończeniu
odliczenie
Ustawienia - Ustawianie zegarka. Część podstawowego ustawienia jest tutaj, ale większość
ustawień to gra się w Mi Fit.
- Watch face - Zmiana tarczy, wspomniana już w poprzednim rozdziale
- Ekran blokady - pomaga chronić wyświetlacz przed niechcianym dotykiem. Po aktywacji tego
Aby aktywować wyświetlacz, dwukrotnie dotknij tabliczki dotykowej, a następnie nadal ciągnij palec
od dołu do góry
- Znajdź telefon - Ta funkcja wybierze sparowany telefon, jeśli nie możesz go znaleźć torba
- Jasność - dostosowuje jasność wyświetlacza
- Uruchom ponownie - ponowne uruchomienie zegarka (brak resetu do ustawień fabrycznych)
- O - Watch (wersja FW, adres BT)
- Resetuj - przywróć ustawienia fabryczne i usuń wszystkie dane

Ustawienia w Mi Fit
Wszystkie ustawienia Amazfit Cor w Mi Fit są w Profilu -> Amazfit Cor.
Tutaj (w zależności od wersji Mi Fit) znajdziesz następujące elementy:
- Ustawienia tarczy zegarka - Zmiana tarczy, już wspomniano
- Połączenie przychodzące - możesz aktywować powiadomienie o połączeniu przychodzącym. Tak
na zegarku zobaczysz, kto do ciebie dzwoni (niestety, nie może powiedzieć akcentów CZ), możesz
też porozmawiać ze swoim zegarkiem odrzucić lub milczenie
- Przypomnienie o wydarzeniu - aby powiadomić Cię o zdarzeniach, które utworzyłeś w Mi Fit. On
nie
połączenie z kalendarzem telefonu.
- Alarm - Tutaj ustawiasz alarmy, czas dzwonienia i dni, które chcesz powtórzyć
- Alerty aplikacji - tutaj możesz wybrać, które aplikacje mają oglądać powiadomienia z zegarka
- Więcej - inne ustawienia
o Alarm bezczynności - zegarek pozwala poznać każdą godzinę, gdy jesteś w ruchu. Jest to możliwe
Ustaw go na określoną część dnia, aby nie przeszkadzała ci ona w oglądaniu telewizji w nocy
o Przychodzące SMS-y - zobaczysz przychodzące wiadomości SMS na zegarku, w tym nadawcę
i treść wiadomości.
o Przychodzące wiadomości e-mail - zegarek zacznie wibrować po nadejściu nowej wiadomości email o Powiadomienia o celu - jeśli osiągniesz dzienny cel (np. 8000 kroków), obejrzyj go
ogłosi o Przypomnienie o rozłączeniu - jeśli znajdziesz się z zegarkiem poza sparowaniem
telefon, obserwuj chwieje (może się przydać, jeśli często gdzieś telefon zapomniałeś)
- Znajdź zespół - Po naciśnięciu zegarka zegarek jest rozszerzany i można go znaleźć
- Discoverable - zegarki są również widoczne dla innych urządzeń BT
- Lokalizacja pasma - Wybierz, czy nosisz zegarek na lewej lub prawej ręce (dla dokładności
pomiar)
- Podnieś nadgarstek, aby wyświetlić informacje - Wyświetlacz zegarka podczas przenoszenia dłoni,
już wspomniano powyżej
- Wykrywanie tętna - możesz wybrać, czy chcesz go wyłączyć i wyłączyć ręcznie lub wybrać stały
monitor tętna (Automatyczne wykrywanie tętna, następnie wybierz interwał - 1/10 / 30 min) lub
pomiar tętno tylko podczas snu, a tym samym zwiększyć dokładność snu. Cokolwiek
Ciągły pomiar tętna znacznie skraca żywotność baterii.
- Ustawienia wyświetlania pasm - tutaj możesz przenosić poszczególne elementy menu zegarka,

lub całkowicie ukryj (przejdź do ukrytych przedmiotów). Jeśli jakieś pozycje menu
nie używasz go, nie zatrzymują cię niepotrzebnie
- Ustawienia pogody - możesz wybrać miasto, które chcesz tutaj
Zapowiedzi prognozy, jednostki i powiadomienia "Powiadamiaj o pogodzie pogodowej", uważaj na
ciebie dadzą powiadomienie, aby poznać faktyczne zmiany pogody.
- Unpair - Jeśli sprzedajesz zegarek lub dajesz reklamację, dolny przycisk
Unpair odłącza je od telefonu, aby mogły do nich dołączyć ktoś inny. Bez tego zegarek będzie
bezużyteczny dla każdego.
Informacje na temat Amazfit Cor

Dane techniczne:
Tytuł: Amazfit Cor
Model: A1702
Typ połączenia: Bluetooth 4.0 BLE
Pojemność baterii: 170 mAh
Odporność na wodę i pył: 5ATM / 50M Prąd wejściowy: 300mA
Częstotliwość: 2402-2480 MHz
Temperatura pracy: 0 ° C - 40 ° C
Napięcie wejściowe ładowarki: 5V
Zgodne urządzenia: iPhone 4S lub nowszy z iOS 8.0 i nowszym, Android 4.4 lub nowszy na
telefonach z Bluetooth 4.0 i nowszymi
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