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Zasady gwarancji

Polityka pozagwarancyjna

Usługi posprzedażowe Universal Remote Control na podczerwień
podlegająściśle przepisom Ustawy Chińskiej Republiki Ludowej
o ochronie praw i interesów konsumentów oraz Ustawie Chińskiej
Republiki Ludowej dotyczącej jakości produktu, z następującymi
trzema gwarancjami posprzedażnymi:

1. Nieautoryzowana naprawa, niewłaściwe użycie, kolizja, zaniedbanie,
nadużycie, zalanie, incydent, modyfikacja i nieprawidłowe
użycie akcesoria innych firm, rozdarcie lub zmiana etykiety
lub etykiety zabezpieczającej przed fałszowaniem.

Kontrola firm zewnętrznych

2. Upłynął termin ważności trzech gwarancji.
3. Szkody spowodowane siłą wyższą.

Uniwersalny pilot na podczerwień

Połącz się z uniwersalnym pilotem na podczerwień,
odnosząc się do konfiguracji platformy sterowania.

Instrukcja produktu i karta trzech gwarancji

Obecnie obsługiwane sterowanie:
(stale aktualizowane)
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1. Jeśli ten produkt ma jakąkolwiek wadędziałania w ciągu
7 dni od podpisania umowy o odbiór produktu,
masz prawo do bezpłatnego zwrotu lub wymiany.

Kliknij przycisk „...” w prawym górnym rogu strony sterowania
urządzeniem, aby wyświetlićobsługiwane sterowanie innych firm.

4. Inne uszkodzenia lub wady wynikające z problemów
projektowych, technologicznych, produkcyjnych
lub jakościowych, które nie wynikają z własnej winy produktu.

2. Jeśli ten produkt ma jakiekolwiek wady działania w ciągu
8 do 15 dni po podpisaniu przez Ciebie odbioru produktu,
masz prawo do bezpłatnej wymiany lub naprawy.
3. Jeśli ten produkt ma jakiekolwiek wady działania w ciągu
12 miesięcy od podpisania umowy o odbiór produktu,
masz prawo do bezpłatnych usług naprawczych.
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Wprowadzenie

Przygotowanie do użycia

Użytkownicy mogą projektować i uzyskiwać inteligentne sceny
aplikacji dla typowych urządzeń za pomocą uniwersalnego pilota
na podczerwień.

Ustawienia dostępu do sieci

Podłącz urządzenie do zasilania i upewnij się, że telefon
jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

Przyciska resetu

Otwórz stronę „Mój dom” w aplikacji Smart Life,
kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu.
Kliknij przycisk „Wszystkie urządzenia” w prawym
górnym rogu, wybierz „Uniwersalny pilot na podczerwień”.

Pobierz i otwórz aplikację

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez co najmniej
5 sekund, aż wskaźnik konfiguracji sieci zacznie migać.
Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby dodać
urządzenie.

Wyszukaj „Smart Life” w App Store lub zeskanuj kod QR
na opakowaniu zewnętrznym lub w instrukcji,
aby pobrać i zainstalować aplikację.

Gniazdo
zasilania

Przycisk resetowania
konfiguracji sieci

Naciśnij przycisk „Zarejestruj”, aby zarejestrować konto,
jeśli jest to twoje pierwsze użycie. Jeśli masz już konto,
naciśnij przycisk „Zaloguj się”.

Po dodaniu urządzenie można znaleźć na liście
„Moja rodzina”.

Wskaźnik
konfiguracji
sieci

说明书折叠步骤示意图：
借（通）用件登记
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Zasady gwarancji

Non-warranty Policy

Usługi posprzedażowe Universal Remote Control na podczerwień
podlegająściśle przepisom Ustawy Chińskiej Republiki Ludowej
o ochronie praw i interesów konsumentów oraz Ustawie Chińskiej
Republiki Ludowej dotyczącej jakości produktu, z następującymi

1. Unauthorized repair, misuse, collision, negligence, abuse,
liquid inlet, incident, modification, and incorrect use,
third-party accessories, tearing or altering label or anti-fake
label;

trzema gwarancjami posprzedażnymi:

1. If this product has any performance fault within 7 days after
you have signed for the reception of the product, you are
eligible for free return or exchange services.
2. If this product has any performance faults within 8 to 15
days after you have signed for the reception of the product,
you are eligible for free exchange or repair services.

Third-Party Control

2. The term of validity for three guarantees has expired;
3. Damages caused by force majeure;

Click the “
” button on the top right corner of the device’s
control page to view supported third-party control;
Connect to Infrared Universal Remote Control by referring to
the configuration of the control platform.

Uniwersalny pilot na podczerwień
Product Manual and Three Guarantees Card

4. Other damages or faults due to design, technology,
production, or quality issues that are not the product’s own
fault.

3. If this product has any performance faults within 12 months
after you have signed for the reception of the product, you
are eligible for free repair services.

描

Infrared Universal Remote Control
Product Manual and Three Guarantees Card

Third-party control currently supported:
(Constantly updated)
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