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Manual de Utilizador

Carregar o Relógio
Coloque o relógio na base de carregamento, conforme é exibido na 
imagem, e ligue o cabo de carregamento num adaptador de alimentação 
USB ou porta USB.
Utilize adaptadores de alimentação com mais de 5 V e 500 mA. 

Instalar o Mi Fit
Digitalize o código QR que se segue ou dirija-se à sua loja de aplicações 
para efetuar o download e a instalação da app Mi Fit.

Ligar o Amazfit Bip
Abra a app Mi Fit, inicie sessão e aceda a «Profile» [perfil]. Em seguida, 
selecione «Add device» [adicionar dispositivo] > «Amazfit Bip» e siga as 
instruções apresentadas no ecrã para ligar o Amazfit Bip.

Aviso Legal
 Este dispositivo encontra-se em conformidade com a Parte 15 das Regras da 
FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem:
(1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e
(2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, 
incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Nota: Este produto foi testado e considerado em conformidade com os 
limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B de acordo 
com a Parte 15 das Regras da FCC. Os supramencionados limites foram 
concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferências 
nocivas em instalações residenciais. Este produto gera, utiliza e pode 
irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado 
de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas 
radiocomunicações.  Contudo, não existe qualquer garantia de que não 
irão ocorrer interferências numa instalação em particular. 



Nome do produto: Amazfit Bip
Conetividade sem fios: Bluetooth 4.0
Classificação IP: IP68
Frequência: 2402 – 2480 MHz
Temperatura de funcionamento: 0 °C – 40 °C
Modelo: A1608
Capacidade da bateria: 190 mAh
Entrada: 5 V        300 mA (Máx.)
Saída máx: 0 dBm
Compatível com: Dispositivos que suportem Bluetooth 4.0 e que possuam 
um sistema operativo Android 4.4 ou iOS 8.0 ou superior.

Copyright © 2017 Huami. Todos os direitos reservados.
2485 Old Middlefield Way, Suite 30, Mountain View, CA 94043

Aviso de Segurança
O relógio é resistente à água e ao pó e possui um certificado de 
classificação IP68. Está totalmente protegido contra o pó (6) e pode ser 
submerso em 1,5 metros de água doce à temperatura ambiente durante 
30 minutos (8). O relógio não pode ser utilizado durante o banho ou 
enquanto estiver a nadar. 
Não tente operar o relógio debaixo de água. Após a submersão, seque o 
relógio com um pano macio antes de o voltar a utilizar ou carregar. 
O relógio não está protegido contra água do mar, reagentes químicos, 
soluções ácidas ou alcalinas, etc. Os defeitos causados por líquidos não 
são abrangidos pela garantia.

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informações 
sobre a garantia e suporte técnico visite : https://www.jpdi.pt/mi 
Website oficial: www.amazfit.com
Ajuda: www.amazfit.com/support
Contacte-nos através do email: support@amazfit.com
Patentes: www.amazfit.com/patents

Garantia e Política de Devolução

Especificações

Informações Relativas à Eliminação e Reciclagem
A utilização do Símbolo REEE indica que este produto não pode 
ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Ao garantir que 
este produto é eliminado de forma correta estará a ajudar a 
proteger o meio ambiente. Para obter mais informações sobre a 
reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o seu 
fornecedor de serviços de eliminação de resíduos domésticos ou 
a loja onde adquiriu o produto.

Certificações e Autorizações de Segurança
Todos os produtos Amazfit possuem certificação CE e estão 
em conformidade com os requisitos essenciais e outras 
disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Como tal, 
cumprem as normas necessárias para a venda nos Estados 
Unidos e na Europa.

Se este produto causar interferências nocivas na receção de rádio ou 
televisão, o que poderá determinar ao desligar e ligar novamente o 
equipamento, recomendamos que o utilizador tente corrigir a 
interferência utilizando uma ou várias das medidas que se seguem:

- Reoriente ou altere a localização da antena de receção.
- Aumente a distância de separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento numa tomada que pertença a um circuito diferente 
do circuito ao qual o recetor está ligado.
- Contacte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para 
obter assistência.

Gostaríamos de salientar que quaisquer alterações ou modificações que 
não tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsável pela 
conformidade poderão invalidar o direito de utilização do equipamento 
pelo utilizador.
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