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Conteúdo da Embalagem

Carregar o Relógio
Todos os relógios Pace são fornecidos com a bateria carregada. Contudo, se o seu relógio não ligar, deverá 
realizar o carregamento. Encaixe o seu relógio na base de carregamento, conforme é ilustrado em seguida. 
Certifique-se de que os 4 pinos de carregamento situados na parte de trás do relógio ficam alinhados com os 
pinos da base de carregamento. Ligue a base de carregamento a uma ficha USB ou computador através do 
cabo USB fornecido. A mensagem «Charging» [a carregar] será exibida no ecrã do relógio quando for 
encaixado.

Download da app Amazfit Watch
A app que acompanha este produto está disponível para iOS na Apple App Store e para Android na Google 
Play Store. Procure «Amazfit Watch» para efetuar o download e a instalação da app.

Ligar/Desligar
Para ligar o seu relógio, prima sem soltar o botão situado no canto superior direito. O ecrã do relógio irá 
acender e exibir uma animação de inicialização. A animação pode ser reproduzida durante vários minutos 
após o arranque inicial. 
Um código QR será exibido no ecrã do relógio quando é ligado pela primeira vez. Este código será utilizado 
para emparelhar o seu relógio com o seu dispositivo móvel, basta seguir as instruções apresentadas na app 
para realizar o emparelhamento dos dois dispositivos.
Para desligar o seu relógio, prima sem soltar o mesmo botão situado no lado direito. Prima OK na interface 
para confirmar o encerramento.

Ligar o Relógio
Ative a função Bluetooth no seu dispositivo móvel. 
Certifique-se de que o seu relógio está carregado. 
Abra a app Amazfit Watch e siga as instruções apresentadas. 
Digitalize o código QR exibido no ecrã do relógio para realizar o emparelhamento com o seu dispositivo 
móvel. 
Seguindo as instruções apresentadas na app, ative a função Notifications [notificações] em System Settings 
[definições do sistema].

Ativar Wi-Fi
Aceda ao ecrã inicial premindo o botão situado no lado direito do relógio. 
No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo no ecrã do relógio para aceder a System Settings. 
Deslize o dedo para a esquerda até alcançar a opção More Settings. Toque para abrir.
Deslize o dedo para baixo até encontrar a opção Wi-Fi e ligue-se à sua rede.

Atualizar para o Firmware Mais Recente
Certifique-se de que está ligado à rede Wi-Fi.
No ecrã inicial do relógio, deslize o dedo para baixo para aceder a System Settings [definições do sistema]: 
Weather [tempo], Battery Life [duração da bateria], Silent Mode [modo silenciosos] e More Settings [mais 
definições].
Deslize o dedo para a esquerda até alcançar a opção More Settings. Toque para abrir.
Deslize o dedo para cima até encontrar a opção Update [atualizar].
Toque para verificar se existem atualizações disponíveis e faça o download da versão mais recente.

Precauções Relativas à Bateria Integrada
Não tente substituir a bateria do dispositivo ou forçar a abertura da bateria integrada. Utilize apenas a base de 
carregamento original para carregar o seu dispositivo.

Navegar no Relógio
Para regressar ao ecrã inicial em qualquer momento, prima o botão situado no lado direito do relógio. 
No ecrã inicial, deslize o dedo para cima para consultar mensagens de texto, emails e notificações de app do seu 
telemóvel. Deslize o dedo para baixo para aceder a System Settings [definições do sistema]: Weather [tempo], 
Battery Life [duração da bateria], Silent Mode [modo silencioso] e More Settings [mais definições]. 
Em More Settings poderá aceder a: Find My Phone [encontrar o meu telemóvel], Bluetooth, Wi-Fi, Silent Time 
[tempo silencioso], Backlight [retroiluminação], Tap to Wake [tocar para reativar], Vibration [vibração], Wear 
Habit [hábito de utilização], Update [atualizar], Factory Reset [reset de fábrica] e Power O� [encerramento].
Deslize o dedo para a esquerda e direita para aceder a vários widgets, incluindo, sem carácter limitativo: Sports 
[desportos], Running [corrida], Daily Activity [atividade diária], Music [música], Alarm [alarme], Weather 
[tempo], Compass [bússola], Stopwatch [cronómetro], Sleep [sono] e Heart Rate [frequência cardíaca].

Certificações e Autorizações de Segurança
Todos os produtos Amazfit possuem certificação FCC e CE e cumprem as normas necessárias para a venda 
nos EUA e na Europa.

Informações Relativas à Eliminação e Reciclagem
Este símbolo indica que o produto não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico no 
final da sua vida útil. O utilizador é responsável pela eliminação correta dos equipamentos 
eletrónicos, devendo entregar os mesmos em centros de reciclagem para ajudar a conservar os 
recursos naturais.
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AMAZFIT PACE recebeu um Red Dot Award 2017.

Aviso de Segurança
O relógio é resistente à água e ao pó e possui um certificado de classificação IP67. Está totalmente protegido 
contra o pó (6) e pode ser submerso em 1 metro de água parada a uma temperatura normal durante 30 
minutos (7). 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.

Não tente forçar a abertura do relógio. As substâncias presentes neste produto e/ou na sua bateria podem 
prejudicar o meio ambiente e/ou a saúde humana caso sejam manuseados e eliminados de forma incorreta.
Não tente desmontar o seu dispositivo.
Não exponha o seu dispositivo a temperaturas extremamente altas ou baixas.
Não deixe o seu dispositivo exposto à luz solar direta durante longos períodos de tempo.
Não utilize o seu dispositivo em saunas ou banhos turcos.

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. 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: 

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.

FCC ID : 2AC8UA1612

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

- 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.

Em conformidade com os regulamentos da Industry Canada, este transmissor de rádio apenas poderá ser 
utilizado com uma antena cujo tipo e ganho máximo (ou inferior) tenham sido aprovados para o transmissor em 
causa pela Industry Canada. Para reduzir o risco de interferências de rádio noutros utilizadores, o tipo de antena 
e o seu ganho devem ser escolhidos de modo a que a potência isotrópica radiada equivalente (PIRE) não seja 
superior ao valor necessário para estabelecer uma comunicação bem-sucedida.

Especificações Técnicas
Nome do Produto: AMAZFIT PACE
Número do Modelo: A1612
Capacidade da Bateria: 280 mAh
Ligação Sem Fios: Bluetooth 4.0 / Wi-Fi
Entrada: 500 mA (Máx.)
Temperaturas de funcionamento: 0 °C - 40 °C 
Classificação de Resistência à Água e ao Pó: IP67

Requisitos do Dispositivo:
iPhone 4S ou posterior com iOS 8.0 ou superior, Android 4.4 ou superior compatível com 
smartphones Android com Bluetooth 4.0

Garantia e Política de Devolução
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

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.

Aviso Legal
Este dispositivo cumpre as normas RSS da Industry Canada aplicáveis aos dispositivos isentos de licença. O 
seu funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem: 

(1) Este dispositivo não pode causar interferências e
(2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar um 
funcionamento indesejado do dispositivo.


