Amazfit ARC
Заряджання фітнес-трекера
Не дозволяйте, щоб пристрій був розряджений або заряд батареї був низький. Для перевірки, натисніть на екран
в районі горизонтальної лінії. Якщо екран залишиться чорним або індикатор покаже низький заряд, зарядіть
пристрій перед подальшим налаштуванням.

Комплектація
1. Трекер;
2. Інструкція;
3. Зарядний пристрій.
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Встановлення додатку

З’єднання із смартфоном

Запобіжні заходи

Додаток для Amazfit доступний для ОС Android і iOS.
Для того, щоб встановити програмне забезпечення,
знайдіть в пошуку «Amazfit» в App Store або відскануйте
QR код.
Додаток також можна завантажити за адресою
http://www.amazfit.com/setup

Переконайтеся, що на вашому смартфоні включений
Bluetooth і пристрій відкрито для пошуку.
Відкрийте програму Amazfit і дотримуйтесь інструкцій.
Коли трекер завібрує, натисніть на кнопку і тримайте,
поки з’єднання не буде успішно встановлено.

Не намагайтеся відкрити або розібрати сенсор.
Речовини, що містяться в пристрої, можуть завдати
шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю.
Не розбирайте пристрій.
Ніколи не використовуйте трекер при дуже високих
або низьких температурах, не піддавайте пристрій їх
впливу поза використанням.
Не піддавайте пристрій прямим сонячним променям
довгий час.
Не використовуйте пристрій в сауні або парної.
Правила використання батареї

FCC ID: 2AC8UA1603

Не намагайтеся вийняти або вставити батарею
пристрою власними силами. Для зарядки трекера
використовуйте тільки офіційний кабель.
Не викидайте пристрій в загальний сміттєвий бак
після закінчення терміну його використання. Пристрій
потребує спеціальної утилізації.

Сертифікація відповідності

Гарантія

Цей пристрій відповідає вимогам FCC і CE стандартів і допущений для реалізації в
США і країнах ЄС.

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права
споживача» і «Закону про якість продукції». В гарантійне сервісне обслуговування
входить:
Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, змінити або повернути
товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред’явити товарний
чек.
1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми зі «Списку
несправностей Amazfit», центр сервісного обслуговування Amazfit визначає причину
проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або
ремонт.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми зі «Списку
несправностей Amazfit», центр сервісного обслуговування Amazfit визначає проблему,
після чого Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, в разі виникнення проблеми зі «Списку
несправностей Amazfit», центр сервісного обслуговування Amazfit визначає проблему,
після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Гарантія и умови повернення
Пристрій має термін гарантії 12 місяців.
Детальніше про умови гарантії:
http://amazfit.com/returns
Виробник: Huami, 2485 Old Middlefield Way Suite 30,
Mountain View, CA 94043, USA.
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