
Gebruikershandleiding
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Accu bĳna leeg Opladen Volledig opgeladen

Horloge opladen
Plaats het horloge op het oplaadstation, zoals weergegeven in de a�eelding. Sluit de 
oplaadkabel aan op een USB-voedingsadapter of USB-poort.
Gebruik voedingsadapters voor meer dan 5 V en 500 mA.



2

Mi Fit installeren
Scan de QR-code hieronder of ga naar de appstore om Mi Fit te downloaden en te installeren.



3

Verbinding maken met Amazfit Bip
Open de Mi Fit-app, log in en voer Profiel in, selecteer "Apparaat toevoegen" > 
"Amazfit Bip". Volg de instructies om verbinding te maken met Amazfit Bip.
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Kennisgeving
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschri�en. De werking moet voldoen 
aan de volgende twee voorwaarden: 

(1) dit apparaat mag geen schadelĳke interferentie veroorzaken, en 

(2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie verdragen, inclusief interferentie die 
ongewenste werking kan veroorzaken.

Let op:  Dit product is getest en voldoet aan de normen van een digitaal apparaat van 
Klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschri�en. Deze normen zĳn bedoeld om 
een redelĳke bescherming te bieden tegen schadelĳke interferentie bĳ installatie in een 
woning. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie, en kan deze uitstralen. 
Indien het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en 
gebruikt, kan het schadelĳke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is 
echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke
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installatie. Indien dit apparaat schadelĳke interferentie veroorzaakt voor radio- of 
televisieontvangst (hetgeen men kan bepalen door het apparaat uit en in te schakelen), 
kunt u mogelĳk de interferentie verhelpen met een of meer van de volgende 
maatregelen:

– Verplaats de ontvangstantenne of zet deze in een andere richting.

– Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

– Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een andere stroomkring dan de ontvanger.

– Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-installateur.

Wĳzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelĳk zĳn goedgekeurd door de partĳ die 
verantwoordelĳk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur 
te bedienen, teniet doen.

FCC-ID: 2AC8UA1608
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Veiligheidswaarschuwing
Het horloge is water- en sto�estendig met een gecertificeerde IP68-classificatie. Het is 
volledig beschermd tegen stof (6) en is berekend op onderdompeling van 30 minuten in 
zoet water van 1,5 meter diep bĳ een normale temperatuur (8). Het horloge is niet berekend 
op baden en zwemmen.

Gebruik het horloge niet onder water. Na onderdompeling droogt u het vóór gebruik of 
opladen met een zachte doek.

Het horloge is niet beschermd tegen zeewater, chemische reagentia, zure en alkalische 
oplossingen, etc. Defecten veroorzaakt door vloeistofschade vallen niet onder de garantie.



Productnaam: Amazfit Bip
Draadloze connectiviteit: Bluetooth 4.0
IP-beschermingsgraad: IP68
Frequentie: 2402-2480 MHz
Bedrĳfstemperatuur: 0-40°C
Compatibel met: apparaten die Bluetooth 4.0 ondersteunen en werken met Android 4.4 
of iOS 8.0 of hoger

7

Model: A1608
Accucapaciteit: 190 mAh
Ingang: 5 V         300 mA (max.)
Max. output: 0 dBm

Specificaties



8

Verwĳdering en recycling
Het gebruik van het WEEE-symbool gee� aan dat dit product niet mag worden 
behandeld als huishoudelĳk afval. Door dit product op de juiste manier af te voeren, 
helpt u het milieu beschermen. Meer informatie over de recycling van dit product 
kunt u krĳgen bĳ de plaatselĳke overheid, de afvoerder van uw huishoudelĳk afval of 
de winkel waar u het hebt gekocht.

Certificeringen en Veiligheidsgoedkeuringen
Alle producten van Amazfit zĳn CE-gecertificeerd, voldoen aan de essentiële 
vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlĳn 2014/53/EU. Daarmee 
voldoen ze aan de normen die vereist zĳn voor de detailhandel in de Verenigde 
Staten en Europa.
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Copyright © 2017 Huami. Alle rechten voorbehouden.
2485 Old Middlefield Way, Suite 30, Mountain View, CA 94043

Alle producten van Amazfit worden gedekt door een garantie van 1 jaar.
Details op: www.amazfit.com/warranty
Officiële website: www.amazfit.com
Help: www.amazfit.com/support
Stuur ons een mail op: support@amazfit.com
Octrooien: www.amazfit.com/patents

Garantie- en retourbeleid


