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Акумуляторна батарея

1.
Закріплення трекеру в ремінецьь з металічним кільцем
Згідно вказівником напрямки, подденьте застібку
металевого обідка, яка знаходитися з його тильної сторони, щоб відкрити його.

Amazfit
Инструкція по експлуатації

Трекер
Ремінець браслету
Бездротова акумуляторна батарея
Інструкція по експлуатації та гарантійний
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Завантаження Mi fitness band Арр

Соскануйте зображений  QR-код або знайдіть
додаток Mi fitness band в Mi Store

Спочатку, за допомогою USB кабелю, необхідно
підключити акумуляторну батарею до зарядного
пристрою. Вийміть трекер з ремінця і покладіть
його на індукційну підставку, стороною без напису вгору. Миготливий посередині білий індикатор
вказує на початок підзарядки, коли пристрій повністю зарядиться, білий індикатор буде горіти постійно.
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Комплектація
1.
2.
3.
4.
талон

Установка

Вставте трекер в кільце і застебніть його. Переконайтеся, що ви надійно і щільно застебнули
кільце.

З’єднання трекеру із смартфоном

Відкрийте додаток на смартфоні, і виконуйте його
подальшим вказівки для успішного поєднання
пристроїв.

2.
Закріплення трекеру у дугоподібний
ремінець
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Гарантія

Не гарантійні випадки

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється
відповідно до закону про «Права споживачів» і «Закону про якість продукції». У гарантійне сервісне
обслуговування входить:

Включаючи, але не обмежуючись:
1. Багаторазові повернення і заміна пристрою або
його комплектуючих, або якщо термін дії технічного
обслуговування минув;
2. Завершення технічного обслуговування, падіння,
недбале ставлення, зловживання, попадання рідини, нещасний випадок, якщо порвали або замазали
етикетку і маркування пристрою; якщо ви самовільно переустановили програмне забезпечення, що
спричинило за собою проблеми з роботою пристрою;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних
обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списком несправностей Amazfit» центру сервісного обслуговування
Xiaomi.

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, поміняти або повернути товар. Для
ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні
пред’явити квитанцію.
1. У плині 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр
сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.
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2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі
виникнення проблеми з «Списку несправностей»,
центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає
проблему, після чого Ви обираєте безкоштовну
заміну товару або ремонт.

3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі
виникнення проблеми з «Списку несправностей»,
центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає
проблему, після чого Вам надається безкоштовний
ремонт.
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Список несправностей трекеру Amazfit

Основні параметри

Матеріал: цирконієва кераміка
Ємність батареї: 15mAh
Вага: 8.0г
Спосіб синхронізації пристрою: Bluetooth 4.0
Водонепроникність: ІР68
Вхідна напруга бездротової акумуляторної батареї: 5V DC
Вихідний струм бездротової акумуляторної батареї: 1.0A (Мах)
Вимоги: Смартфон на основі Android 4.4 та вище,
а також підтримка Bluetooth 4.0; система iSO 7.0 та
вище, iPhone 4s і наступні моделі.

Наявність токсичних і шкідливих речовин

0: токсичні і шкідливі речовини у всіх комплектуючих даного пристрою міститися в кількості нижче
граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявність отруйних і шкідливих
речовин у товарах».
X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин щонайменше в одному з в комплектуючих
даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги
обмеження наявність отруйних і шкідливих речовин
у товарах».
Даний товар відповідає європейським вимогам
RoHS, згідно з якими за нормальних експлуатаційних умовах, що не можливий витік шкідливих
речовин або елементів, які містяться в пристрої і
його комплектуючих.
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