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Instalowanie monitora fitness

Zdejmowanie monitora fitness

1. Włóż jeden koniec monitora fitness do szczeliny z przodu paska.

2. Drugi koniec naciśnij kciukiem, aby całkowicie wsunąć monitor aktywności do 
gniazda.

Zdejmij pasek z nadgarstka, chwyć go za oba końce i pociągnij, aż zobaczysz 
niewielką przerwę między monitorem fitness a paskiem. Użyj palca, aby wyjąć 
monitor fitness z gniazda z przedniej strony paska.

Pielęgnacja i konserwacja

Podczas codziennego użytkowania nie zakładaj inteligentnej opaski zbyt 
ciasno na nadgarstku i utrzymuj jej kontakt w stanie suchym. Powinieneś 
także regularnie czyścić pasek wodą. Proszę natychmiast zaprzestać 
używania produktu i zasięgnąć pomocy medycznej, jeśli w miejscu kontaktu 
na skórze pojawiają się oznaki zaczerwienienia lub obrzęku.

Jako konsument Xiaomi korzystasz pod pewnymi warunkami z dodatkowych gwarancji. 
Xiaomi oferuje określone korzyści z tytułu gwarancji konsumenckich, które są uzupełnieniem 
gwarancji prawnych przewidzianych w krajowym prawie konsumenckim, a nie zamiast nich. 
Czas trwania i warunki gwarancji prawnych są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. 
Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji dla konsumentów można 
znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. 
Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo lub w inny sposób obiecanych przez 
Xiaomi, usługi posprzedażne będą ograniczone do kraju lub regionu pierwotnego zakupu. W 
ramach gwarancji konsumenckiej, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Xiaomi 
według własnego uznania naprawi, wymieni produkt lub zwróci mu koszty. Normalne zużycie, 
siła wyższa, nadużycia lub szkody spowodowane zaniedbaniem lub winą użytkownika nie są 
objęte gwarancją. Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna 
osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowani dystrybutorzy Xiaomi lub 
ostateczny sprzedawca, który sprzedał Ci produkty. W razie wątpliwości skontaktuj się 
z odpowiednią osobą, którą Xiaomi może zidentyfikować.
Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i na Tajwanie.
Produkty, które nie zostały należycie zaimportowane i / lub nie zostały należycie 
wyprodukowane przez Xiaomi i / lub nie zostały należycie nabyte od Xiaomi lub oficjalnego 
sprzedawcy Xiaomi, nie są objęte niniejszą gwarancją. Zgodnie z obowiązującym prawem 
możesz skorzystać z gwarancji od nieoficjalnego sprzedawcy, który sprzedał produkt. Dlatego 
Xiaomi zaprasza Cię do kontaktu ze sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt.


