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Inhoud van de verpakking

Download de Amazfit Watch-app
De bĳbehorende app is beschikbaar voor iOS in de Apple App Store en voor Android in de Google 
Play Store. Zoek op "Amazfit Watch" om de app te downloaden en te installeren.

Het horloge opladen
Alle Pace-horloges worden verzonden met een opgeladen accu. Als u het horloge echter niet kunt 
inschakelen, moet u het eerst opladen. Plaats uw horloge op het oplaadstation zoals hieronder is 
aangegeven. Zorg ervoor dat de vier oplaadpennen aan de achterkant van het horloge worden uitgelĳnd 
met die op het oplaadstation. Verbind het oplaadstation met een USB-stekker of computer via de 
meegeleverde USB-kabel. Op het horlogescherm wordt “Charging” weergegeven wanneer deze op het 
station geklikt zit.
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Aan- en uitze�en 
Om uw horloge aan te ze�en drukt u op de knop aan de rechterkant. Het horlogescherm gaat aan en laat 
een opstartanimatie zien. Bĳ de eerste keer starten is het mogelĳk dat de animatie enkele minuten lang 
wordt afgespeeld.
Er verschĳnt een QR-code op het scherm wanneer het horloge voor het eerst wordt ingeschakeld. Deze 
code dient om uw horloge met uw mobiele apparaat te koppelen. Volg de instructies in de app om de twee 
apparaten te koppelen.
Om uw horloge uit te schakelen drukt u opnieuw op de knop aan de rechterkant. Tik op OK in de interface 
om het afsluiten te bevestigen.

Uw horloge aansluiten
Activeer Bluetooth op uw mobiele apparaat.
Zorg ervoor dat uw horloge opgeladen is.
Open de Amazfit Watch-app en volg de aanwĳzingen.
Scan met uw mobiele apparaat de QR-code die wordt weergegeven op uw horlogescherm. 
Volg de aanwĳzingen in de app en schakel meldingen in onder System Se�ings.
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Wifi inschakelen
Open het startscherm door op de knop aan de rechterkant van het horloge te drukken.
Vanuit het startscherm kunt u op het horlogescherm omlaag vegen om naar systeeminstellingen te gaan.
Veeg naar links totdat u bĳ More Se�ings komt. Tik om te openen.
Veeg omlaag totdat u Wi-Fi ziet staan en maak verbinding met uw netwerk.

Navigeren op uw horloge
Druk op de knop aan de rechterkant van het horloge om op elk willekeurig moment terug te keren naar het 
startscherm.
Veeg vanuit het startscherm omhoog om SMS-, e-mail- en appberichten van uw telefoon te zien. 
Veeg omlaag om toegang te krĳgen tot de systeeminstellingen: Weather, Ba�ery Life, Silent Mode en More 
Se�ings.
Vanuit More Se�ings hebt u toegang tot: Find My Phone, Bluetooth, Wi-Fi, Silent Time, Backlight, Tap to 
Wake, Vibration, Wear Habit, Update, Factory Reset en Power Off.
Veeg naar links en rechts om naar verschillende widgets te gaan, waaronder: Sports, Running, Daily Activity, 
Music, Alarm, Weather, Compass, Stopwatch, Sleep en Heart Rate.

Updaten naar de nieuwste firmware
Zorg ervoor dat u verbonden bent met Wifi.
Veeg vanuit het startscherm omlaag om de systeeminstellingen te openen: Weather, Ba�ery Life, Silent Mode 
en More Se�ings.
Veeg naar links totdat u bĳ More Se�ings komt. Tik om te openen.
Veeg omhoog totdat u Update ziet staan.
Tik hierop om updates te zoeken en de nieuwste versie te downloaden.
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Ingebouwde voorzorgsmaatregelen voor de accu
Probeer de ingebouwde accu van uw apparaat niet zelf te vervangen of open te forceren. Gebruik alleen het 
officiële oplaadstation om uw apparaat op te laden.

Certificeringen en veiligheidsgoedkeuringen
Alle Amazfit-producten zĳn FCC- en CE-gecertificeerd en voldoen aan de normen voor de detailhandel 
in de VS en Europa.

Informatie over verwĳdering en recycling
Het symbool gee� aan dat dit product aan het einde van de levensduur apart van het normale 
huishoudelĳke afval moet worden weggegooid. Het is uw eigen verantwoordelĳkheid om 
elektronische apparatuur via recyclingdepots te recyclen om bĳ te dragen aan het behoud van 
natuurlĳke hulpbronnen.
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Opmerking: Dit product is getest conform deel 15 van de FCC-voorschri�en en in overeenstemming 
bevonden met de limieten voor digitale apparatuur van klasse B. 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 interferentie zal optreden bĳ een specifieke 
installatie. Indien dit product 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: 

We�elĳke kennisgeving
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschri�en. Bĳ gebruik moet zĳn voldaan 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. 

Houd er rekening mee dat wĳzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelĳk zĳn goedgekeurd door de 
partĳ die verantwoordelĳk is voor naleving, ertoe kunnen leiden dat het recht op gebruik van dit apparaat 
komt te vervallen.

FCC-ID: 2AC8UA1612

– 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 als u hulp nodig hebt.
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We�elĳke kennisgeving
Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrĳstelling van Industry Canada. Bĳ gebruik moet 
zĳn voldaan aan de volgende twee voorwaarden: 

(1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en 
(2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie verdragen, inclusief interferentie die kan leiden 

tot ongewenst functioneren van het apparaat.

IC: 21806-A1612 ICAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Conform de voorschri�en van Industry Canada mag deze radiozender alleen worden gebruikt met een antenne 
van een type en maximaal (of mindere) versterking voor de zender zoals goedgekeurd door Industry Canada. Om 
potentiële radiostoringen voor andere gebruikers te beperken, moet het antennetype en de versterking zodanig 
worden gekozen dat het equivalent isotropisch uitgestraald vermogen (EIRP) niet hoger dan nodig is voor een 
succesvolle communicatie.
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Veiligheidswaarschuwing
Het horloge is water- en sto�estendig en gecertificeerd conform de IP67-norm. Het is volledig beschermd 
tegen stof (6) en is bestand tegen 30 minuten onderdompelen op 1 meter diepte in statisch water met een 
normale temperatuur (7). Het product 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. 

Probeer niet om het horloge open te forceren. Stoffen in dit product en/of de accu kunnen schadelĳk zĳn 
voor het milieu en/of de menselĳke gezondheid als ze onjuist worden gebruikt of weggegooid.
Haal het apparaat niet uit elkaar.
Stel uw apparaat niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
Laat uw apparaat niet langere tĳd in direct zonlicht liggen.
Gebruik uw apparaat niet in een sauna of stoomcabine.

Technische specificaties
Productnaam: AMAZFIT PACE
Modelnummer: A1612
Accucapaciteit: 280 mAh
Draadloze verbinding: Bluetooth 4.0 / Wi-Fi
Ingang: 500 mA (max.) 
Gebruikstemperatuur: 0-40°C
Beschermingsklasse tegen water en stof: IP67
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Apparaatvereisten:
iPhone 4S of hoger met iOS 8.0 of hoger en Android 4.4 of hoger voor Android smartphones met 
Bluetooth 4.0

Garantie- en retourbeleid
Alle producten van Amazfit worden gedekt door een garantie van 1 jaar.
Informatie op: www.amazfit.com/warranty
Officiële website: www.amazfit.com
Ondersteuning: www.amazfit.com/setup
Stuur ons een e-mail op: support@amazfit.com

Copyright © 2016 Huami. Alle rechten voorbehouden.
2485 Old Middlefield Way, Suite 30, Mountain View, CA 94043

AMAZFIT PACE won een Red Dot Award 2017


