
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   AMAZFİT BİP 3 PRO A2171 AKILLI SAAT  
                                             KULLANMA KILAVUZU 
 
 
MARKA: AMAZFİT 
MODELLER: A2171 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ  
 
Ürün Adı: Akıllı Saat 
Giriş: DC 5 V 500 mA MAX 
Suya dayanıklılık derecesi: 5 ATM 
Bluetooth frekansı: 2402–2480 MHz 
Bluetooth sürümü: BLE V5.0 
BLE çıkış gücü: <5 dBm 
Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 45°C 

Ürün sertifika bilgilerini saatin Ayarlar > Sistem > Düzenleme sayfasında görüntüleyin.  

Paket İçeriği: Kordonlu akıllı saat, Şarj tabanı, Kullanım kılavuzu Yazılım sürümünü görmek için lütfen 
saat kullanıcı ara yüzüne bakın.  

Cihaz gereksinimleri: Android 7.0 veya iOS 12.0 veya üzeri işletim sistemi sürümleriyle yüklenen 
cihazlar. 

KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI  
 
Saati Eşleştirme 
1. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için sağ taraftaki QR kodunu taramak için cep telefonunuzu 
kullanın veya Google Play Store veya Apple App Store'da uygulamayı arayın ve ardından uygulamanın 
en son sürümünü indirip yükleyin. 
2. Uygulamayı açın, bir hesap açın ve giriş yapın. 
3. Uygulama tarafından istendiği gibi saati eşleştirin. 
 
Not: 
1. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için lütfen uygulamanın en son sürümünü kullanın. 
2. İşletim sistemi Android 7.0, iOS 12.0 veya üzeri olmalıdır. 
3. Cep telefonunuzun Bluetooth'unu kullanarak saati doğrudan eşleştirmeyin. Saatinizi doğru şekilde 
eşleştirmek için uygulamadaki adımları izleyin. 

 

 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının 

çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.  
• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.  
• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet 

ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. 
 



TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ 
Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.  
Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın. 
Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.  
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. 
Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek 
alabilirsiniz. 
 
 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR 
Uyarı 
1. Yangına neden olabileceğinden ve hatta ürünü tamamen tahrip edebileceğinden ürünü herhangi 
bir nedenle sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin. 
2. Ürünü, sıcaklığın çok düşük veya çok yüksek (0 ° C'nin altında veya 45 ° C'nin üzerinde) olduğu 
ortamlara maruz bırakmayın. 
3. Akıllı Saati kullanırken göstergeleri çocukların ve hayvanların gözlerinden uzak tutun. 
4. Bu ürünü gök gürültülü fırtınalarda kullanmayın. 
Fırtınalar ürünün arızalanmasına ve elektrik çarpması riskini artırmasına neden olabilir. 
5. Akıllı Saati lastiklerini veya kılıflarını alkol veya diğer uçucu sıvılarla silmeyin ve temizlemeyin. 
6. Sıvılarla herhangi bir temastan kaçının. 
7. Şarj kutusu tamamen şarj olduğunda göstergesi sönecektir. Şarj kablosu bu sırada tekrar takılırsa, 
gösterge, bu şarj kutusunun şarj edilemeyeceği anlamına gelmez. 
 
Pil Güvenliği 
1. Bu cihaz, çıkarılamayan veya değiştirilemeyen yerleşik bir pil ile donatılmıştır. Pili kendi başınıza 
sökmeyin veya değiştirmeyin. 
2. Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi, patlamaya 
neden olabilir. 
3. Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına 
neden olabilir. 
4. Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden 
olabilir. 
5. Saate ve aksesuarlara zarar verebilecek veya yangına, patlamaya veya diğer tehlikelere neden 
olabilecek yetkisiz veya uyumsuz güç adaptörleri veya veri kabloları kullanmayın. 
 

SORUN GİDERME 
Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz. 
 
Lütfen web sitesindeki SSS'yi kontrol edin: https://support.amazfit.com/en. 
Not: Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, saklamadan önce ürünü kapatmanız önerilir. Uzun süreli 
saklama nedeniyle aşırı deşarj nedeniyle pil hasarını önlemek için pili her 6 ayda bir %100'e kadar 
yeniden şarj edin. 
Güvenlik önlemleri, onarım ve bakım hakkında daha fazla bilgi için lütfen elektronik kılavuza bakın. 
 

YETKİLİ SERVİS 
MERKEZ YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
444 21 18 
 



Servis Bilgi Sistemi 
https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz. 
 

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme, 
b- Satış bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR. 

 

İthalatçı Firma 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
TEL: 0212 245 36 66 

Üretici Firma 
Adı:Anhui Huami InformationTechnology Co.,Ltd. 
Adres:7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang 
West Road, High-tech Zone, Hefei City, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone 
Ülke:P.R.China 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


