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Amazfit GTR
Pikaopas
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Lue tämä ohje ennen laitteen käyttöä.

Tärkeää ennen käyttöä

•

Pidä huoli kellon käyttöjärjestelmän ja puhelimen sovelluksen päivittämisestä
uusimpaan versioon.

•

Käytä laitteessa vain valmistajan hyväksyttämiä latureita tai lisävarusteita.

•

Älä altista laitetta kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle.

•

Älä altista kelloa koville iskuille.

•

Älä jätä kelloa lataamaan valvomatta.
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Amazfit GTR
Amazfit GTR -kellossa on amoled-kosketusnäyttö ja kaksi toimintopainiketta.

Toiminnot
Pyyhkäisemällä oikealle, vasemmalle, ylös tai alas pystyt vaihtamaan kellon ruudulla olevaa
näkymää
Ylempi painike
•

Lyhyt painallus herättää kellon lepotilasta.

•

Näytön ollessa päällä kellotaulunäkymässä lyhyt painallus siirtää kellon lepotilaan.

•

Valikoita selatessa lyhyt painallus palauttaa kellotaulunäkymään.

•

Pitkä painallus (10 sekuntia) sammuttaa kellon.

Alempi painike
•

Lyhyt painallus herättää kellon lepotilasta.

•

Lyhyt painallus siirtää oletuksena harjoitusohjelmasivulle (alemman painikkeen
pikatoiminnon voi vaihtaa mieluisekseen asetuksista).

Kumman tahansa painikkeen pitämien
pohjassa poistaa virransäästötilan
käytöstä, sulkee ilmoitukset ja keskeyttää
harjoitukset.
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Käyttö ja lataus

Kellon tulee olla kädessä kiinni tiukasti (ranteen ja rannekkeen väliin mahtuu kaksi sormea),
tällöin kellon sykkeenmittaus saa parhaan mahdollisen tuloksen. Urheilun aikana kannattaa
etenkin varmistaa, että kello ei pääse heilumaan ranteessa vapaasti, mutta kellon ei ole
kuitenkaan tarkoitus puristaa rannetta. Kellon vääränlainen kiinnitys vaikuttaa negatiivisesti
mittaustulosten luotettavuuteen ja niiden keräämiseen.
Kelloa ja ranneketta tulee puhdistaa päivittäin kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella, jotta
sensorit ja latauspinnit pysyvät toimintakunnossa.

•

Lataus

•

Ladataksesi kelloa kiinnitä laturin USB-liitin sitä tukevaan laitteeseen kuten matkalaturiin tai
tietokoneeseen.

•

Kellon ollessa latausalustassa alusta ei saa päästä heilumaan tai liikkumaan, jotta
latauspinnit pysyvät yhteydessä kelloon.

•

Kun kelloon ilmestyy latausruutu, kello on asetettu alustalle oikein.
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Amazfit GTR-kellon yhdistäminen puhelimeen
Asenna puhelimeesi Amazfit-sovellus puhelimesi sovelluskaupasta.
Tee sovellukseen tili ja kirjaudu sisään. Voit luoda tilin myös osoitteessa account.xiaomi.com.
Voit lisätä laitteen profiilistasi ”Profile - My devices - Watch - Amazfit GTR”.
Hyväksy kellonruudulla oleva yhdistämispyyntö.

HUOM!
Uusimmissa kellon käyttöjärjestelmissä kello pyytää sinua skannaamaan ruudulla olevan QRkoodin ennen yhdistämispyynnön antamista.

Amazfit GTR– kellon poistaminen sovelluksesta
Voit poistaa kellosi sovelluksen profiilistasi ”Profile—My Device—Amazfit GTR” selaa puhelimen
ruudun alareunaan ja paina ”Unpair”-painiketta.

Takuu ja huolto
Ongelmatilanteissa tulee aluksi varmistaa, että käytössäsi on uusimmat versiot Amazfitsovelluksesta ja kellon käyttöjärjestelmästä.

Jos kellon lataamisessa on ongelmia, varmista kellon ja latausalustan pinnien puhtaus. Varmista,
että käyttämäsi USB-virtalähde on ehjä ja kykenee syöttämään myös pientä latausvirtaa.

5

