
Amazfit pametna ura GTS 

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in nakup 

pametne ure Xiaomi huami Amazfit. V nadaljevanju 

sledijo kratke navodila s katerimi bo vaša izkušnja z 

uro še prijetnejša. Pred prvo uporabo jih natančno 

preberite in shranite. 

Namestitev aplikacije 
Prenesite aplikacijo “Amazfit” ali poskenirajte 
spodnjo QR-kodo in namestite aplikacijo. 

 

Seznanite s telefonom 
Odprite aplikacijo “Amazfit Smart Watch” (Amazfit 

pametna ura), vnesite podatke in se registrirajte, 

sledite navodilom, poskenirajte QR-kodo da 

povežete aplikacijo s pametno uro. 

 

 

Vklop in izklop ure 

Pritisnite gumb na uri, lociran na desni strani, za 

vklop displeja V kolikor je ura že vklopljena, 

pritisnite in držite gumb in uro izključite. Ob prvi 

uporabi, se vam na displeju ure prikaže QR-koda, ki 

jo poskenirate za seznanitev s telefonom. 

Polnjenje ure 
Za polnjenje uro postavite na polnilno postajo. 

 

Previdnostni ukrepi 
Ura ima certifikat 5 ATM. Uro lahko imate v vodi s 

sobno temperaturo pri globini 1 metra za 30 minut. 

Ure ne uporabljajte pod vodo. V kolikor je ura 

mokra pred polnjenjem morate uro osušiti s suho 

krpo in šele nato jo lahko postavite na polnilno 

postajo. 

Ura ni odporna na morsko vodo, kisle in alkalne 

raztopine, kemikalije in ostale substance. V primeru 

poškodbe ali uničenja ure zaradi nepravilnega 

ravnanja, garancija ni veljavna. 

Informacije o odstranjevanju in 

recikliranju 

Oznaka s simbolom WEEE ponazarja, 

da izdelka ne tratiramo kot ospodinjski 

odpadek. S tem da izdelek odstranite 

pravilno pripomorete k varovanju 

okolja. Za več informacij o 

odstranjevanju in recikliranju tega 

produkta prosim kontaktirajte lokalnega 

komunalnega ponudnika. 

Proizvajalec in uvoznik 

Proizvajalec: Anhui Huami Information Technology 

Co., Ltd., Building A4, 12th Floor, No. 800 Wangjiang 

Road, Hefei, Kitajska 
 

Podjetje Anhui Huami Information Technology Co., 

Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z Direktivo 

2014/53/EU.  
 

Certifikati in varnostne informacije 

Vsi Amazfit izdelki imajo naslednje 

certifikate FCC and CE in so primerni za prodajo v 

trgovinah po Evropi in v državah EU. 

Evropska deklaracija o skladnosti 
Objekt deklaracije je v skladu z ustrezno 
zakonodajo Unije o usklajevanju: Direktiva o 
radijske opreme: 2014/53/EU 
 

Celotno besedilo je na voljo na: https:// 

en.amazfit.com/support.html 


