1. Знайомство з Mi Smart Socket

2. Підключення к Мі роутеру за один крок

1) Коли жовтий індикатор буде блимати, відкрийте програму Мі
роутер;
2) Знайдіть у списку «розумні пристрої» та натисніть на «швидке
з’єднання з роутером»;
3) Синій індикатор вказує на те, що сполучення успішно завершене.

* Перед сполученням переконайтеся, що у вас є сигнал 2.4G
WIFI

3. Якщо у вас немає Мі роутера
Знайдіть QR-код, відскануйте його та
встановіть програму «Розумний дім»
1) Після підключення пристрою до
живлення, відкрийте програму «Розумний будинок»;
2) Зачекайте, поки в списку з’явиться новий пристрій, натисніть «підтвердження» і сполучення буде успішно завершено;
3) Синій індикатор вказує на те, що
сполучення успішно завершене.

4. Гарантія
Якщо протягом терміну дії гарантії у вас виникли виробничі неполадки, ви
можете скористатися гарантійним сервісним обслуговуванням:
менше 7 днів
Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми, після
пред’явлення квитанції, споживач може повернути товар і забрати гроші
або ж поміняти його на іншу Мі Smart Socket цієї ж моделі.
менше 15 днів
У перебігу 15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми, після
пред’явлення квитанції, споживач може поміняти його на іншу Мі Smart
Socket цієї ж моделі.
Термін гарантії Мі Smart Socket надається на один рік, для гарантійного
ремонту необхідно надати квитанцію або номер замовлення.

5 Умови, на які не поширюється гарантійний ремонт
- Відсутність квитанції або номера замовлення;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або повінь;
- Пошкодження, що виникли в наслідок використання пристрою не за призначенням або його умисне пошкодження;
- Неполадки, що виникли в наслідок технічного обслуговування в сервісних центрах інших торгових марок;
- Марка товару або код (квитанція або номер замовлення) не відповідають даним, зазначеним на самому пристрої;
- Деформація упаковки;
- Знебарвлення або знос пристрою в слідстві його експлуатації;
- Виникнення неполадок пристрою, пов’язані з роботою споживача в інтернеті.
При виникненні вищезазначених проблем, для рішення вам слід звернутися до професійних компетентних консультантів, або обрати платні послуги.
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