Зарядка годинника
Вставте годинник до зарядної док-станції згідно методу, поданому на малюнку,
під’єднайте кабель USB зарядної док-станції до зарядного пристрою мобільного
телефону чи USB порту комп’ютера.
Для зарядження годинника використовуйте зарядний пристрій для мобільного
телефону з номінальною вихідною напругою 5В, та вихідним струмом 500 мА та
вище.
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Встановіть додаток Mi Fit на вашому мобільному телефоні
Відскануйте QR-код з вашого мобільного телефону, або знайдіть додаток Mi Fit у
будь-якому App Store та встановіть його.

Підключення годинника
Відкрийте додаток Mi Fit, після входу до вашого акаунту відкрийте розділ
«Профіль», виберіть «Додати пристрій» - «Годинник», після цього згідно підказок
здійсніть пошук та підключення.

Посібник користувача

Зверніть увагу
• Даний годинник захищений від потрапляння вологи та пилу згідно стандарту IP68,
може витримати занурення під прісну воду кімнатної температури на глибину до
1,5 метра протягом 30 хвилин, але він не придатний до купання та плавання.
• Не користуйтеся годинником під водою, після потрапляння під воду необхідно
насухо витерти годинник м’якою ганчіркою після чого можна користуватися
сенсорним екраном, та здійснювати зарядку пристрою.
• Даний годинник не захищений від потрапляння морської води, кислотних
та лужних розчинів, хімічних реактивів та інших рідин з корозійним ефектом,
пошкодження чи дефекти викликані необережним чи невірним використанням не
входять до сфери гарантійного обслуговування.

Назва та вміст шкідливих речовин

Дана таблиця складена згідно вимог SJ/T 11364.
O: вміст шкідливого матеріалу у всіх однорідних матеріалах компоненту
знаходиться у межах вимог GB/T26572.
Х: вміст шкідливого матеріалу хоча б в одному з однорідних матеріалів
компоненту перевищує межі вимог GB/T26572.

Контакти зарядної док-станції з мідного сплаву містять невелику кількість свинцю.
Даний продукт відповідає вимогам директиви з обмеження вмісту шкідливих
речовин RoHS Європейського союзу; на даний момент у світі не існує
відпрацьованої технології що дозволила б замінити чи зменшити кількість свинцю
в міді та мідних сплавах.
Екологічно безпечний термін експлуатації вказаний на пристрої - це термін,
протягом якого за нормальних умов використання, не будуть виділятися шкідливі
речовини та елементи що містяться в пристрої.

Гарантійний талон Amazfit BIP Youth Edition
Служба гарантійного обслуговування Amazfit BIP Youth Edition зобов’язується:
надавати гарантійне обслуговування згідно Закону КНР «Про захист прав
споживачів», Закону КНР «Про якість продукції», що включає:
Протягом терміну гарантійного обслуговування, згідно даних законів Ви маєте
право на ремонт, обмін та повернення товару, повернення товару здійснюється на
підставі товарного чеку.
1. В термін до 7 днів після отримання, у разі якщо з Amazfit BIP Youth Edition
виникають питання, що включені до «Таблиці характерних несправностей Amazfit
BIP Youth Edition», що було діагностично підтверджено, виконується безкоштовне
повернення чи заміна виробу;
2. В термін від 8 до 15 днів після отримання, у разі якщо з Amazfit BIP Youth Edition
виникають питання, що включені до «Таблиці характерних несправностей Amazfit
BIP Youth Edition», що було діагностично підтверджено, виконується безкоштовна
заміна чи ремонт виробу;
3. В термін до 12 місяців після отримання, у разі якщо з Amazfit BIP Youth Edition
виникають питання, що включені до «Таблиці характерних несправностей Amazfit
BIP Youth Edition», що було діагностично підтверджено, виконується безкоштовний
ремонт виробу.
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