
 

Instrukcja obsługi Amazfit Stratos A1619 

Zawartośd Paczki  
1. Smartfit Stratos Smartwatch  
2. Kabel do ładowania i podstawa USB  
3. Podręcznik użytkownika  

Pobierz aplikację Amazfit Watch  
Aplikacja towarzysząca jest dostępna na iOS w sklepie Apple App Store i na Androida w sklepie Google Play. Wyszukaj aplikację "Amazfit 
Watch", aby pobrad i zainstalowad aplikację.  
 
Włącz zegarek  
Aby włączyd zegarek, naciśnij i przytrzymaj przycisk po jego prawym górnym rogu. Twój ekran zegarka zaświeci się i wyświetli animację 
startową. Animacja może byd odtwarzana przez kilka minut po pierwszym uruchomieniu.  
Kod QR pojawi się na ekranie zegarka po pierwszym włączeniu. Ten kod będzie używany do parowania zegarka z urządzeniem mobilnym.  
Aby wyłączyd zegarek, naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk przez ponad sześd sekund, aby wyświetlid interfejs wyłączania.  

Połącz swój zegarek  
Upewnij się, że zegarek jest naładowany, a funkcja Bluetooth jest włączona na urządzeniu mobilnym. Otwórz aplikację Amazfit Watch i 
postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji. Zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie zegarka, aby sparowad go z urządzeniem przenośnym 
po wyświetleniu monitu.  
 
Ładowanie zegarka  
Podłącz zegarek do bazy ładującej, jak pokazano poniżej. Upewnij się, że 4 bolce do ładowania z tyłu zegarka są ustawione tak, jak te na 
podstawie ładującej. Podłącz podstawę ładującą do wtyczki USB lub komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Po podłączeniu 
pojawi się "Ładowanie" na ekranie zegarka. Użyj zasilacza o mocy powyżej 5V i 500mA.  
 
Wbudowane środki ostrożności dotyczące baterii  
Nie próbuj samodzielnie wymieniad baterii urządzenia ani otwierad wbudowanej baterii. Używaj tylko oficjalnej bazy do ładowania, aby 
naładowad urządzenie.  
Informacja o bezpieczeostwie  
1. Zegarek jest odporny na wodę i kurz, posiada certyfikat 5 ATM. Oznacza to, że urządzenie jest odporne na deszcz, prysznic i może służyd 
do pływania w płytkich wodach, jak pływanie w basenie. Zegarka nie należy jednak używad do nurkowania z akwalungiem, kąpieli i sauny 
ani innych czynności z udziałem wody o dużej prędkości lub zanurzania poniżej płytkiej głębokości. 2. Proszę nie obsługiwad zegarka pod 
wodą. Po zanurzeniu należy go wysuszyd miękką ściereczką przed uruchomieniem lub naładowaniem.  
3. Zegarek nie jest chroniony przed odczynnikami chemicznymi, roztworami kwasowymi i alkalicznymi itp. Wady spowodowane 
uszkodzeniem cieczy nie są objęte gwarancją.  

Informacje o utylizacji i recyklingu  
Symbol ten oznacza, że produkt ten musi byd wyrzucany oddzielnie od zwykłych odpadów domowych po zakooczeniu jego eksploatacji. 
Uprzejmie informujemy, że spoczywa na użytkowniku obowiązek utylizacji sprzętu elektronicznego w centrach recyklingu, aby pomóc w 
zachowaniu zasobów naturalnych.  
Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeo cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 
przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To 
urządzenie generuje zastosowania i może emitowad energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie 
używane zgodnie z instrukcjami, może powodowad szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia 
nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, które można określid 
wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika, aby spróbował usunąd zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących 
środków:  
- Zmieo orientację lub lokalizację anteny odbiorczej.  
- Zwiększ odległośd między urządzeniem a odbiornikiem.  
- Podłączyd urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.  
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.  
Urządzenie zostało ocenione tak, aby spełniało ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe.  
 
Specyfikacja techniczna  
Nazwa produktu: Amazfit Stratos  
Nazwa modelu: A1619  
Pojemnośd baterii: 290 mAh  
Połączenie bezprzewodowe: Bluetooth 4.0 BLE / Wi-Fi  
Napięcie wejściowe: 5 V DC 0.3A (Max)  
Częstotliwośd/maks moc: 2402-2480 MHz / poniżej 10dBm 
Temperatura pracy: 32 ° F - 104 ° F / 0 ° C - 40 ° C  
Odpornośd na wodę: 5 ATM / 40 m / 130 ft  
Wymagania: Bluetooth 4.0 i działające w systemie Android 4.4 lub iOS 9.0 lub nowszym.  
Polityka gwarancji i zwrotów  
Wszystkie produkty Amazfit objęte są roczną ograniczoną gwarancją.  



 
DEKLRACJA ZGODNOŚCI 
Producent, Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd. Z siedzibą 12 Floor Building A4, National Animation Base, No.800Wangjiang Road, 
Hefei, Anhui, P. R. China Hefei Chiny y oświadcza, że ten typ sprzętu spełnia wymagania zasadnicze i inne stosowne przepisy dyrektywy 
2014/53/EU, 2011/65/UE (Dyrektywa RoHS) 

Producent: 
Xiaomi Communications Technology Co. Ltd 
Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd. 
12 Floor Building A4, National Animation Base, No.800Wangjiang Road, Hefei, Anhui, P. R. China Hefei Chiny 
 
Importer: AZE Bis Kamila Chabrzyk, ul.Długa 29, 55-040 Królikowice 
 
Deklaracja zgodności : https://www.aze.com.pl/pl/i/Certyfikaty/17 
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