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Amazfit  התקנת יישומון השעון

טעינת השעון

הדלקה וכיבוי השעון

הדלקה וכיבוי השעון

 Android -ו iOS היישומון זמין למערכות הפעלה
 .Google Play -ו Apple בחנויות היישומים של
יש לחפש את  "Amazfit Watch"  כדי להוריד 

ולהתקין את היישומון.

כל השעונים מדגם Pace מגיעים עם סוללה 
טעונה. יחד עם זאת, אם השעון אינו נדלק, 

תחילה יש לטעון אותו. חבר את השעון לבסיס 
הטעינה, כפי שמוצג להלן. הקפד על התאמת 

4 פיני הטעינה בבסיס הטעינה לגב השעון. 
חבר את בסיס הטעינה למתאם החשמל או 

למחשב באמצעות כבל ה- USB המצורף. 
החיווי "Charging" יוצג על מסך השעון מיד 

עם חיבור השעון לבסיס הטעינה.

כדי להדליק את השעון, לחץ והחזק את הלחצן 
בצד ימין למעלה. מסך השעון יאיר ויציג את 

אנימציית ההפעלה. האנימציה עשויה להופיע 
במשך מספר דקות עם ההפעלה הראשונית.

קוד QR יוצג על מסך השעון כאשר הוא מופעל 
לראשונה. קוד זה ישמש להתאמת השעון 
למכשיר הנייד )סמארטפון(. יש לפעול לפי 
ההנחיות ביישומון כדי להתאים את השעון 

למכשיר הנייד.

 חבר את השעון 
 הפעל את ה- Bluetooth במכשיר הנייד 

)סמארטפון(.
 יש לוודא שהשעון טעון.

 "Amazfit Watch" יש לפתוח את היישומון 
ופעל לפי ההנחיות.

Androidios

         

 

 

AMAZFIT Pace מדריך למשתמש 
  Amazfitיישומון השעון  התקנת

 את  יש לחפש .Google Play -ו Apple היישומים של בחנויות Android -ו iOS למערכות הפעלה היישומון זמין
"Amazfit Watch"  היישומון את ולהתקין להוריד כדי. 

        
     iOS                        Android 

 השעון טעינת
. תחילה יש לטעון אותו, נדלק אינו השעון אם, זאת יחד עם. טעונה סוללה מגיעים עם Paceמדגם  השעונים כל

לגב  בבסיס הטעינה הטעינה פיני 4 על התאמת הקפד. להלן שמוצג כפי, הטעינה לבסיס השעון את חבר
החיווי . המצורף USB -ה כבל באמצעות למחשב למתאם החשמל או הטעינה בסיס את חבר. השעון

"Charging "מיד עם חיבור השעון לבסיס הטעינה השעון מסך על יוצג. 

 
 הדלקה וכיבוי השעון

 ההפעלה עם דקות מספר במשך להופיע עשויה האנימציה. ההפעלה אנימצייתאת  ויציג יאיר השעון מסך. למעלה ימין בצד הלחצן את והחזק לחץ, השעון את להדליק כדי
 .הראשונית

 את להתאים ביישומון כדי ההנחיות לפי יש לפעול (.סמארטפון)הנייד  למכשיר השעון להתאמת ישמש זה קוד. לראשונה מופעל הוא כאשר השעון מסך על יוצג QR קוד
 .השעון למכשיר הנייד

 .כיבוי לאשר כדי על מסך השעון "OK" הקש. ימין בצד לחצן אותו את והחזק לחץ, השעון את לכבות כדי
  השעון את חבר

 .(סמארטפון)הנייד  במכשיר Bluetooth -את ה הפעל
 .טעון שהשעון יש לוודא

 .ההנחיות לפי ופעל "Amazfit Watch" היישומון את יש לפתוח
 .השעון למכשיר הנייד את להתאים כדי השעון מסך על המוצג QR קוד את יש לסרוק
 הגדרות) "System Settings" -ב( התראות) "Notifications"את  הפעל, היישומון בתוך הבאות להנחיות
 (.תהמערכ

 
 תפעול השעון

 .השעון של ימין בצד הלחצן על יש ללחוץ, עת בכל הבית למסך לחזור כדי
 .מהטלפון הנייד יישומונים של והתראות ל"דוא, טקסט הודעות לראות כדי מעלה יש להחליק, הבית ממסך

 .(נוספות הגדרות) "More Settings" -ו (שקט מצב) "Silent Mode", (סוללה חיי) "Battery Life", (אוויר מזג) "Weather": המערכת להגדרות לגשת כדי מטה יש להחליק
 הקש)"Tap to Wake" ,(בהירות),"Backlight" (שקט זמן) "Bluetooth, Wi-Fi,  "silent Time ,(שלי הטלפון את מצא) "Find my Phone": לגשת ניתן, יותר מהגדרות נוספות

 (. כיבוי) "Power Off" -ו, (איפוס הגדרות יצרן) "Factory Reset", (עדכון) "Update", (הרגל ענידה) "Wear Habit", (רטט) "Vibration", (להעיר כדי
מדידת , שינה, סטופר, מצפן, אוויר מזג, שעון מעורר, מוסיקה, יומית פעילות, ריצה, ספורט: מוגבל ל לא אך, כולל שונים יישומונים בין לעבור כדי ושמאלה ימינה יש להחליק

 .לב דופק
  Fi-Wiהפעלת 
 .השעון של ימין בצד הכפתור על לחיצה ידי על הבית למסך יש לגשת
 (.תהמערכ הגדרות) "System Settings" -ל לגשת כדי השעון מסך מטה על יש להחליק, הראשי מהמסך

 .לפתוח כדי הקש. (נוספות הגדרות) "More Settings" -ל עד שמאלה יש להחליק
 .האלחוטית לרשת ולהתחבר Wi-Fi -ה את שתמצא עד מטה כלפי יש להחליק

 קושחה עדכון
 .פעיל ותקין Wi-Fi-שחיבור ה יש לוודא

 .נוספות והגדרות שקט מצב, סוללה חיי, אוויר מזג: המערכת להגדרות לגשת כדי מטה כלפי יש להחליק, השעון של הבית ממסך
 .לפתוח כדי יש להקיש. נוספות להגדרות עד שמאלה יש להחליק

 (.ןעדכו) "Update" -ל עד יש להחליק מעלה
 .ביותר העדכנית את הגרסה להוריד ולהתקין ,עדכונים לחפש כדי יש להקיש

 לסוללה זהירות אמצעי
 .המובנית הסוללה לפתוח ולהסיר בכוח את או בעצמך השעון סוללת את להחליף לנסות אל

 .לטעינת השעון המקורי הטעינה בבסיס רק יש להשתמש
 ומיחזור סילוק על מידע

 כדי, מיחזור במרכזי אלקטרוני ציוד להשליך הצרכן אחריות זו כי לב לשים יש. חייו בסוף רגילה ביתית מפסולת בנפרד זה מוצר להשליך יש כי מסמל הסמל
 .טבעיים משאבים על בשמירה לסייע

 בטיחות ואישורי אישורים
 .ובאירופה ב"בארה הנדרשים ועומדים בסטנדרטים CE -ו FCCמוסמכי ומאושרי  Amazfit מוצרי כל

 
 תקינה הודעה
 :הבאים התנאים לשני כפופה פעולת המוצר. FCC -ה כללי של 51 בחלק עומד זה התקן

 ,מזיקות להפרעות לגרום שלא עלול זה התקן  (1)
 .רצויה לא לפעולה לגרום שעלולה הפרעה כולל, שהתקבלה הפרעה כל לקבל חייב זה והתקן  (2)

 הפרעות מפני סבירה הגנה לספק נועדו אלה הגבלות .FCC-ה כללי של 51 לחלק בהתאם Class B מסוג דיגיטלי התקן של למגבלות תואם ונמצא נבדק זה מוצר: הערה
 מזיקות להפרעות לגרום עלול, להוראות ונעשה בו שימוש בהתאם מותקן לא אם, רדיו תדרי אנרגיית להקרין ויכול משתמש, מייצר זה מוצר. בתוך מבנה בהתקנת מזיקות

 כיבוי ידי-על לקבוע ניתן אשר, טלוויזיה או רדיו לקליטת מזיקות להפרעות גורם זה מוצר אם. כלשהי בהתקנה הפרעה תתרחש שלא התחייבות אין, אולם. רדיו לתקשורת
 :הבאים מהצעדים יותר או אחד באמצעות ההפרעה את לתקן לנסות למשתמש מומלץ, והפעלתו המוצר

 .הקולטת האנטנה של מחדש כיוון או כיוון -
 .המקלט לבין המוצר בין המרחק את להגדיל -

 יש לסרוק את קוד QR המוצג על מסך השעון 
כדי להתאים את השעון למכשיר הנייד.

 להנחיות הבאות בתוך היישומון, הפעל את 
 System" -התראות( ב( "Notifications"

Settings" )הגדרות המערכת(.  

כדי לכבות את השעון, לחץ והחזק את אותו 
לחצן בצד ימין. הקש "OK" על מסך השעון כדי 

לאשר כיבוי.



תפעול השעון5
 כדי לחזור למסך הבית בכל עת, יש ללחוץ על 

הלחצן בצד ימין של השעון.
 ממסך הבית, יש להחליק מעלה כדי לראות 

הודעות טקסט, דוא"ל והתראות של 
יישומונים מהטלפון הנייד.

 יש להחליק מטה כדי לגשת להגדרות 
 Battery" ,)מזג אוויר( "Weather" :המערכת

Life" )חיי סוללה(, "Silent Mode" )מצב 
שקט( ו- "More Settings" )הגדרות 

נוספות(.

 Find" :מהגדרות נוספות יותר, ניתן לגשת 
my Phone" )מצא את הטלפון שלי(, 

Bluetooth, Wi-Fi,  "silent Time" )זמן 
 Tap to" ,)בהירות(,"Backlight" )שקט
 "Vibration" ,)הקש כדי להעיר("Wake
)רטט(, "Wear Habit" )הרגל ענידה(, 

"Update" )עדכון(, "Factory Reset" )איפוס 
הגדרות יצרן(, ו- "Power Off" )כיבוי(. 

 יש להחליק ימינה ושמאלה כדי לעבור בין 
יישומונים שונים כולל, אך לא מוגבל ל: 

ספורט, ריצה, פעילות יומית, מוסיקה, שעון 
מעורר, מזג אוויר, מצפן, סטופר, שינה, 

מדידת דופק לב.
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Wi-Fi  הפעלת

עדכון קושחה

אמצעי זהירות לסוללה

אישורים ואישורי בטיחות

הודעה תקינה

מידע על סילוק ומיחזור

 יש לגשת למסך הבית על ידי לחיצה על 
הכפתור בצד ימין של השעון. מהמסך 

הראשי, יש להחליק מטה על מסך השעון 
כדי לגשת ל- "System Settings" )הגדרות 

המערכת(.

 יש לוודא שחיבור ה-Wi-Fi פעיל ותקין.
 ממסך הבית של השעון, יש להחליק כלפי 
מטה כדי לגשת להגדרות המערכת: מזג 

אוויר, חיי סוללה, מצב שקט והגדרות נוספות.

אין לנסות להחליף את סוללת השעון 
בעצמך או לפתוח ולהסיר בכוח את 

הסוללה המובנית.
יש להשתמש רק בבסיס הטעינה 

המקורי לטעינת השעון.

כל מוצרי Amazfit מוסמכי ומאושרי FCC ו- CE ועומדים בסטנדרטים הנדרשים בארה"ב ובאירופה.

הסמל מסמל כי יש להשליך מוצר זה 
בנפרד מפסולת ביתית רגילה בסוף חייו. 
יש לשים לב כי זו אחריות הצרכן להשליך 
ציוד אלקטרוני במרכזי מיחזור, כדי לסייע 

בשמירה על משאבים טבעיים.

 More" -יש להחליק שמאלה עד ל 
Settings" )הגדרות נוספות(. הקש כדי 

לפתוח.
 יש להחליק כלפי מטה עד שתמצא את ה- 

Wi-Fi ולהתחבר לרשת האלחוטית.

 יש להחליק שמאלה עד להגדרות נוספות. יש 
להקיש כדי לפתוח.

 יש להחליק מעלה עד ל- "Update" )עדכון(.
 יש להקיש כדי לחפש עדכונים, להוריד 

ולהתקין את הגרסה העדכנית ביותר.

 .FCC -התקן זה עומד בחלק 15 של כללי ה
פעולת המוצר כפופה לשני התנאים הבאים:

)1(  התקן זה עלול שלא לגרום להפרעות מזיקות,
)2(  והתקן זה חייב לקבל כל הפרעה 

שהתקבלה, כולל הפרעה שעלולה לגרום 
לפעולה לא רצויה.

הערה: מוצר זה נבדק ונמצא תואם למגבלות 

של התקן דיגיטלי מסוג Class B בהתאם 
לחלק 15 של כללי ה-FCC. הגבלות אלה נועדו 

לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות 
בהתקנת בתוך מבנה. מוצר זה מייצר, משתמש 
ויכול להקרין אנרגיית תדרי רדיו, אם לא מותקן 

ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול 
לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. אולם, 



מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. 
לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר 

לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, 
בכפוף לתנאים הבאים: 

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית 
הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: 

שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק 
לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, תקלה 
כתוצאה משינוי מהותי במערכת ההפעלה או 
בקבצי מערכת ההפעלה של המוצר, במקרה 

של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות 
השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף 

תעודת האחריות. 
האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים )ובכלל זה 

השעון הוא מוצר עמיד במים ואבק עם דירוג 
IP67. השעון מוגן באופן מלא מפני אבק )6( 

וניתן להטבילו בעומק של עד 1 מטר בגוף מים 
סטטי בטמפרטורה רגילה במשך 30 דקות )7(. 
השעון אינו מיועד לרחצה ושחייה. אין להפעיל 

את השעון מתחת למים. לאחר מגע עם 
מים, יש לייבש את השעון במטלית רכה לפני 

ההפעלה או הטעינה. השעון אינו מוגן ממי-ים, 
כימיקלים, נוזלים חומציים ובסיסיים, וכדומה. 
תקלות הנגרמות על ידי נזקי מים ו/או נוזלים 
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אחריות

אזהרת בטיחות

מפרט טכני

שריטות וקילופים(, שברים, סדקים, חתכים או 
קרעים ברצועת הגומי, חלקי פלסטיק או מתכת 
של המוצר, חלקי גומי, תקלות וליקויים כתוצאה 

מחדירת נוזל, חיבור למתח חשמלי שונה 
מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:
1.אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים 

ממועד הרכישה.
2.האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם 

שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3.זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי 

עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על 
אחריות הלקוח ועל חשבונו.

אינם מכוסים במסגרת אחריות היצרן.
אין לנסות לפתוח את השעון. מוצר זה ו/או 

הסוללה המובנית מכילים חומרים העלולים 
לגרום נזק לסביבה ו/או לבריאות האדם, אם 

יטופלו ויושלכו בצורה לא נכונה.
אין לנסות לפרק את השעון.

אין לחשוף את השעון לטמפרטורות גבוהות או 
נמוכות.

אין להשאיר את השעון בשמש ישירה לפרקי 
זמן ארוכים.

אין להשתמש בשעון בסאונה או בחדר אדים.

שעון יד, כבל טעינה USB ובסיס טעינה, מדריך למשתמשתכולת הערכה

AMAZFIT PACEשם המוצר
A1612מספר דגם

280mAhקיבולת הסוללה
Bluetooth 4.0 / Wi-Fiחיבור אלחוטי

 500mAזרם טעינה מכסימלי

0°C - 40°Cטמפרטורות הפעלה
 IP67עמידות בפני מים ואבק

iPhone 4S  ואילך עם iOS 8.0 ואילך, Android 4.4 ומעלה התומך דרישות המוצר
.Bluetooth 4.0  עם Android בסמארטפונים של

אין התחייבות שלא תתרחש הפרעה בהתקנה 
כלשהי. אם מוצר זה גורם להפרעות מזיקות 

לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר ניתן לקבוע 
על-ידי כיבוי המוצר והפעלתו, מומלץ למשתמש 

לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או 
יותר מהצעדים הבאים:

- כיוון או כיוון מחדש של האנטנה הקולטת.
- להגדיל את המרחק בין המוצר לבין המקלט.

- יש לחבר את הציוד לשקע חשמלי במעגל 
שונה מזה שאליו מחובר המקלט.

- יש להתייעץ עם היבואן או עם טכנאי רדיו / 
טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע טכני.

שימו לב - שינויים או שינויים שלא אושרו 
במפורש על ידי היבואן לתאימות עלולים לבטל 

את סמכות הצרכן להפעיל את המוצר.
FCC ID: 2AC8UA1612



 www.mi-il.co.il רשימת נקודות שירות מפורטת באתר
supportmi@hemilton.co.il :שלח לנו דוא"ל לכתובת

Huami, 2485 Old Middlefield way, Mountian View CA, USA :היצרן
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114


