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Termék áttekintése 
 

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi 
használatra. Az órával kapcsolatos részletes tájékoztatásért csatlakoztassa az órát az 
alkalmazáshoz és tekintse át az utasításokat.  
Óra 

Kijelző képernyője Érzékelők 

 
 

Bekapcsológomb 
 

Parancsikon gomb 

Töltődokkoló 

Megjegyzés: A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen 
felhasználói útmutatóban közölt illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A termék és funkciói a 
termékfejlesztésnek köszönhetően változhatnak. 



Csatlakozás 
 

Az óra egyszerűbb kezeléséhez töltse le és telepítse az 
alkalmazást, és további szolgáltatásokért jelentkezzen 
be Xiaomi fiókjába. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az 
alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért kérjük, az 
alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az 
utasításokat. 
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 
az óra bekapcsolásához. Olvassa be az óra 
képernyőjén megjelenő QR-kódot a telefonjával, majd 
töltse le és telepítse az alkalmazást. Letöltheti és 
telepítheti az alkalmazást az alkalmazásáruházakból is. 
2. Nyissa meg az alkalmazást, majd jelentkezzen be 
Xiaomi fiókjába. Válassza az Eszköz hozzáadása 
elemet, és az óra hozzáadásához kövesse az 
utasításokat. 

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás 
letöltéséhez 



Párosítás 
 

Amikor ugyanaz a párosítási kód jelenik meg a telefon és az óra kijelzőjén, koppintson a 
Párosítás elemre a párosítás befejezéséhez. 
Megjegyzések: 
• Párosítás közben bizonyosodjon meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van a telefonján, 

és az óra megfelelően csatlakozik a telefonjához. 
• Ha a párosítási kód megjelenik az órán, de a telefonon nem, kérjük ellenőrizze, hogy van-

e a telefon értesítései között párosítási értesítés. 
• Amennyiben az óra az alkalmazáshoz való hozzáadáskor nem található, vagy a használat 

során nem tud a telefonjához kapcsolódni, nyomja meg és kb. 3 másodpercig tartsa lenyomva 
az óra funkciógombját a gyári beállítások helyreállításához; ezt követően pedig próbálkozzon 
újra. 



A használat módja 
 

Értesítések megtekintése: 
Suhintás lefelé a 
kezdőképernyő tetejéről 
Nyissa meg a 
vezérlőpultot: suhintson 
felfelé a kezdőképernyő 
aljáról 

Ablakelem váltása: 
suhintson balra vagy 
jobbra a kezdőképernyő 
oldalán 

Visszalépés: suhintson a 
bal szélről jobbra a 
képernyő más oldalain 

Bekapcsológomb 

• Nyomja meg és tartsa nyomva kb. 3 
másodpercig Kapcsolja be az órát. 
Amikor az óra bekapcsolt, a 
képernyőn megjelennek a következő 
opciók: kikapcsolás, újraindítás, 
gyári beállítások helyreállítása. 

• Nyomja meg és tartsa nyomva kb. 
15 másodpercig: kényszerített 
újraindítás. 

• Nyomja meg, amikor a 
kezdőképernyőn van: belép a 
funkciók listájába. 

• Nyomja meg, amikor más oldalakon 
van: visszatérés a kezdőképernyőre. 

Parancsikon gomb 

• Nyomja meg, amikor a 
kezdőképernyőn van: belépés a 
parancsikon hoz tartozó funkcióba 
(alapértelmezés szerint az 
edzéslista). 



Töltés 
 

 
 

Azonnal töltse újra a karkötőt, amikor az akkumulátorszint alacsony.  
 



Jogszabályi megfelelőségi információk 
 

 
 

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy 
elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad 
válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget 
és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi 
hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök 
újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és 
újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív 
következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi 
hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel 
kapcsolatban. 

 
EU megfelelőségi nyilatkozat 

A Xiaomi Communications Co., Ltd. vállalja, hogy az M2112W1 típusú rádiófrekvenciás 
berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege 
elérhető az alábbi webcímen: 
http://www.mi.com/global/service/support/ declaration.html 
A Xiaomi Watch S1 eszközzel kapcsolatos szabályozási információkat, valamint 
terméktanúsítási és megfelelőségi logókat a következő helyen tekintse át: Beállítások > 
Információk az óráról > Szabályozási információk. 

http://www.mi.com/global/service/support/


Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beĳing, China, 100085 
További tájékoztatásért keresse fel a www.mi.com oldalt. 

Importőr: 
Beryko s.r.o. 
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň 
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