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Φόρτιση του ρολογιού σας

Τοποθετήστε το ρολόι στη βάση φόρτισης όπως φαίνεται στην εικόνα και
συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε έναν αντάπτορα φόρτισης USB ή σε
μια θύρα USB. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό με ονομαστική ισχύ 5V και άνω των 500mA.

χαμηλή
μπαταρία
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φόρτιση

πλήρως
φορτισμένο

Προφυλάξεις ενσωματωμένης μπαταρίας

Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε μόνοι σας τη μπαταρία της
συσκευής ή να ανοίξετε την ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε
μόνο την επίσημη βάση φόρτισης για τη φόρτιση της συσκευής σας.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Mi Fit στο τηλέφωνό σας

Αναζητήστε το «Mi Fit» στο App Store / Google Play ή σκανάρετε τον παρακάτω κώδικα QR για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής.
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Συνδέοντας τη συσκευή σας

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία
Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Mi
Fit και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε σε έναν
υπάρχοντα λογαριασμό (ή δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό αν χρειαστεί). Μόλις συνδεθείτε, συζεύξτε τη συσκευή με το τηλέφωνό σας επιλέγοντας «Προφίλ» -> «Προσθήκη συσκευής» -> «Ρολόι» -> «Amazfit Bip
Lite». Η σύζευξη απαιτεί την αναγνώριση της συσκευής και το πάτημα
«Σύζευξη» στο ρολόι.
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Ρυθμιστική ανακοίνωση
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η
λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
1. Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη
λειτουργία.
Αναγνωριστικό FCC: 2AC8UA1915
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά
από το υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μέρος, μπορεί να ακυρώσουν την
εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι
συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για
να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή
εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί
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να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει
επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει
καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη
εγκατάσταση. Αν το προϊόν αυτό προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη
ραδιοφωνική ή / και τηλεοπτική λήψη, κάτι που μπορεί να προσδιοριστεί
με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης
ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
- Επαναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση του διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε μια πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από
εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου
/ τηλεόρασης για βοήθεια.
Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκ-
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θεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
κατάσταση φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS της βιομηχανίας.
Καναδά απαλλαγμένα από άδειες χρήσης.. Η λειτουργία υπόκειται στις
ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
1. Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη
λειτουργία.
IC: 21806-A1915
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (Β)
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της βιομηχανίας του Καναδά, αυτός ο
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πομπός ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να λειτουργεί μόνο με χρήση κεραίας
με τύπο και μέγιστη (ή μικρότερη) απολαβή που να έχουν εγκριθεί από
τη βιομηχανία του Καναδά για τον πομπό. Για να μειωθεί η ενδεχόμενη
παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων σε άλλους χρήστες, ο τύπος της κεραίας
και η απολαβή της θα πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε η ενεργός ισοτροπική εκπεµπόµενη ισχύς (e.i.r.p.) να μην είναι μεγαλύτερη από αυτή που
είναι απαραίτητη για την επιτυχή επικοινωνία.
Το ακόλουθο σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό θα
πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα συνηθισμένα οικιακά απόβλητα στο τέλος της ζωής του. Παρακαλούμε λάβετε
υπόψη ότι είναι ευθύνη σας να απορρίψετε τον ηλεκτρονικό
εξοπλισμό στα κέντρα ανακύκλωσης, ώστε να συμβάλλετε στη
διατήρηση των φυσικών πόρων.
Πιστοποιήσεις και εγκρίσεις ασφαλείας
Με το παρόν, η εταιρεία Anhui Huami Information Technology
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Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού A1915 συμμορφώνεται
με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο
στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://www.xiaomi-greece.gr/
support
Για περισσότερες ρυθμιστικές πληροφορίες και λογότυπα πιστοποίησης
/ συμμόρφωσης προϊόντων που σχετίζονται με το Amazfit Bip Lite, παρακαλούμε επισκεφθείτε το Regulatory στο Amazfit Bip Lite.
Προειδοποίηση ασφαλείας
• Η συσκευή είναι αδιάβροχη με πιστοποιημένη βαθμολογία 3 ATM. Αυτό
σημαίνει ότι η συσκευή είναι αδιάβροχη και στο ντους. Μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί σε δραστηριότητες με ρηχά νερά, όπως κολύμβηση
σε πισίνα.
• Ωστόσο, το ρολόι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καταδύσεις, κολύμβηση, σάουνα ή σε άλλες δραστηριότητες με υψηλή ταχύτητα νερού ή
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βύθιση κάτω από μικρό βάθος.
• Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε το ρολόι υποβρύχια. Αφού το βυθίσετε, σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί πριν το λειτουργήσετε ή το φορτίσετε.
• Το ρολόι δεν προστατεύεται από χημικά αντιδραστήρια, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα κ.λπ. Τα ελαττώματα που προκαλούνται από ζημιές από
υγρά δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Προδιαγραφές
Όνομα: Amazfit Bip Lite
Μοντέλο: A1915
Χωρητικότητα μπαταρίας: 200 mAh
Ασύρματη συνδεσιμότητα: Bluetooth 4.2 BLE
Τάση εισόδου: 5V = 0.3A (Μέγ.)
Συχνότητα: 2402 - 2480MHz
Μέγ. Έξοδος: 0 dBm
Θερμοκρασίες λειτουργίας: 0οC ~ 40οC / 32οF ~ 104οF
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Βαθμός αδιαβροχοποίησης: 3 ATM
Συμβατό με: Android 4.4, iOS 9.0 ή νεότερη έκδοση
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Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το Amazfit Bip Lite που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση
Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει
τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει
και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα
serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της
Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το
χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα
μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος
να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
Έναρξη Εγγύησης
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που
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αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η
Εγγύηση ισχύει εφ’ όσον
1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και
δεν έχει παραποιηθεί.
2. To προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest
Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του όπου αναφέρεται
καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του & από μία σύντομη περιγραφή
της βλάβης.
Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν
1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής
(Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου
ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
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4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν
από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής,
όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει
1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά,
ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
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5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.
Όροι μεταφοράς και χρεώσεις
1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για
επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική
συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη
κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε
αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν
ζημίες της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται
παραπάνω,
ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου.
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης,

15

παρά το
γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.
Λοιποί Όροι
- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς
τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων
και για
διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που
προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν
λόγω
προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων
ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
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Κέντρα Επισκευών:
Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Collection
ΔήλωσηPoint:
συμμόρφωσης της Ε.Ε.
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Η Xiaomi Inc., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο παρόν
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις

αλλά και
τροπολογίες.
Τοευρωπαϊκές
προϊόν και νόρμες,
η συσκευασία
φέρουν
την παρακάτω ένδειξη.

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε
να βρείτε
Κανονιστική
για
χρήστες
στα
γραφεία τηςειδοποίηση
εταιρείας, Αλ.
Πάντου
25, της
176E.E.
71, Καλλιθέα, Αθήνα,
H Xiaomi
Inc., δηλώνει ότι ο ασύρματος εξοπλισμός
για
τη
σχετική
ένδειξη
CE
ή
στην
ιστοσελίδα
http://www.xiaomi-greece.gr
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές

διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EΚ.
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Απόρριψη της συσκευής
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα
κοινά οικιακά
απορρίμματα, αλλάΑπόρριψη
να το παραδώσετε
της συσκευής στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού
και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
Εάν πάνω στο
προϊόν ή στη
συσκευασία
του προϊόντος
υπάρχει τοΗ
σύμβολο
απόρριψης
τότε δε θα πρέπει
να πετάξετε
το προϊόν
ανεξέλεγκτη απόρριψη
τέτοιων
προϊόντων
ενδέχεται
να έχει
βλαβερές
μαζί με τα κοινά
οικιακά
να το παραδώσετε
συνέπειες για το περιβάλλον
και
την απορρίμματα,
υγεία των αλλά
ανθρώπων.
Για περισστο σχετικά
κατάλληλομε
σημείο
για την
σότερες πληροφορίες
τηνπερισυλλογής
ανακύκλωση
τουανακύκλωση
προϊόντος αυτού,
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη
μπορείτε να επικοινωνήσετε
με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής
τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για
οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το
το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες
προϊόν.
πληροφορίες
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Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2019.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του
περιεχομένου
χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.
www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα,
τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr
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www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr
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