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Ръководство на потребителя  
за смарт гривна Beurer AS 81 

  
1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА 
 

Можете да използвате смарт гривната с приложението Beurer BodyShape, 
ако искате да вкарате тялото си във форма, да се храните здравословно и да 
достигнете идеално тегло, или с приложението Beurer HealthManager, ако 
искате да използвате пълна система за мониторинг на здравето. 
 

Смарт гривната постоянно записва физическата ви активност, след което 
всичките ви физически движения се превръщат в стъпки. Затова 
отчетеното разстояние може да се различава от физическо извървяното 
разстояние.  
 

Гривната е устойчива на само на леко намокряне. Не я използвайте под душа 
или при плуване.   
 

Активирайте смарт гривната преди първоначалното използване като 
задържите бутона натиснат. Синхронизирайте гривната с вашия смартфон 
преди употреба, за да прехвърлите основните настройки (напр. час) към 
гривната. 
 

Списък със съвместими смартфони: 

 
 
2. УПОТРЕБА 

1. Активирайте гривната като натиснете бутона. 

 
2. Заредете напълно гривната. Времето за зареждане е около 3 часа. 

Зарядният кабел се използва единствено за зареждане на батерията. 
С него не се прехвърлят данни. 

  
3. Активирайте Bluetooth® в настройките на вашия смартфон. 

4. Свалете безплатното приложение Beurer HealthManager или Beurer 
BodyShape от App Store или Google Play Store. AS 81 BodyShape също 
е съвместимо с Beurer HealthManager. 
 

    
5. Стартирайте приложението и следвайте инструкциите на екрана. 

HealthManager: Можете да се регистрирате безплатно и да ползвате 
функциите на Beurer уеб версията (облака) или да продължите без 
регистрация. 

6. Изберете AS 81 в приложението и следвайте инструкциите на 
екрана. HealthManager: От менюто с настройки в приложението 
изберете AS 81 и задайте цел за желана активност, сън, дължина и 
тегло на крачката. Активирайте аларма, ако е нужно. 

7. За да синхронизирате данните с вашия смартфон, натиснете и 
задръжте бутона за 5 секунди. За тази цел Bluetooth® функцията на 
смартфона трябва да е активирана. 

 
 
Прехвърляне на данни 

 
Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди.  
 
Режим на сън 

1. Натискайте бутона докато на дисплея се появи . 
2. За да активирате или деактивирате режима на сън, задръжте бутона 

натиснат за 3 секунди. 
 
3. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ 

▪ Пазете гривната от влага.  
▪ Избягвайте контакт със слънцезащитен крем и подобни продукти, 

защото могат да повредят пластмасата. 
▪ Не развивайте винтовете, ще нарушите гаранцията. 
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4. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите 
отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете 
устройството в пункт за събиране или рециклиране. 

 

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на 
ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).  
 

Устройството отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC за радио 
и телекомуникационно терминално оборудване (R&TTE). 

 
Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда. 
 

 
5. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или 
оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата 
бележка и кратко описание на дефекта. 
Приложими са следните гаранционни условия: 
1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В 

случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде 
удостоверена с касова бележка или фактура. 

2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на 
гаранцията. 

3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи: 
❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба). 
❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани 

трети лица. 
❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време 

на транспорт до сервизния център. 
❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване 

(маншети, батерии). 
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани 

от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно. 
 
Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg. 

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303339471?a=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%2067635_BEU.html

