Mi Body Composition Scale 2
Užívateľský manuál

Spárovanie a prvé spustenie
Vloženie batérií
Mi Body Composition Scale 2 je napájaná 4 batériami typu AAA. Pred prvým použitím vložte batérie
do váhy podľa nákresu.

Spárovánie s mobilným telefónom
Toto zariadenie komunikuje s telefónom skrze bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Pre správny chod
aplikácie budete potrebovať mobilný telefón s iOS alebo Androidom 4.3+. Postup pre pripojenie
k zariadeniu je nasledujúci:
1. Stiahnite z Obchodu Play či Apple AppStore oficiálnej aplikácii Mi Fit.
2. Spustite aplikáciu a prihláste sa alebo vytvorte nový Xiaomi účet (je nevyhnutný k funkcii aplikácie
Mi Fit).
3. Po úspešnom prihlásení sa prepnite do záložky Profil a vyberte možnosť Pridať nové zariadenie.
4. Zvoľte inteligentnú váhu a postupujte podľa inštrukcií aplikácie.
5. Položí váhu na podlahu a postavte si na ňu. Dôjde k párovanie. Stojte na nej, kým nedôjde
k úspešnému dokončeniu párovania. Ak by proces trval dlho, zrušte párovanie, postavte sa preč
z váhy a proces zopakujte.
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Používanie chytré váhy
Používanie bez aplikácie
Mi Body Composition Scale 2 možno používať aj bez mobilného telefónu a aplikácie. Postačí si na
váhu stúpnuť a displej zobrazí vašu hmotnosť. Na displeji váhy sa však nezobrazí iné namerané
hodnoty (pomer tuku, svalov, vody a pod.).

Používanie s aplikáciou
Pre maximálne využitie chytré váhy sa odporúča použiť pri vážení aplikácii Mi Fit. Stačí spustiť
aplikáciu v mobilnom telefóne a stúpnuť si na váhu. Mi Fit automaticky rozpozná nové váženie a začne
Vás o priebehu informovať na displeji. Po úspešnom zvážení zobrazí aj ďalšie údaje a štatistiky.
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Zmena jednotiek
Prejdite do sekcie Profil - Váha Mi Body... - Jednotky váhy a nastavte požadované jednotky.

Chybové hlášky na displeji váhy
“OL” - tento symbol sa objaví na váhe v prípade, že je prekročená maximálna hmotnosť 150 kg.
“L” - tento symbol sa objaví v momente, keď dochádzajú batérie. Vymeňte prosím AAA batérie za nové.

Prehlasujeme, že zariadenie spĺňa všetky príslušné ustanovenia predmetných predpisov Európskeho
spoločenstva: ES 1999/5/ES - NV č. 426/2000 Zb., Ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na
rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia, v znení NV č. 483/2002 Zb. a NV č. 251/2003 Zb.
a príslušným predpisom a normám, ktoré z nariadení (smerníc) vyplývajú.
EÚ Prehlásenie o zhode možno nájsť na www.beryko.cz/manuály.
Výrobca: Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd., China
Dovozca: Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76 301 00 Plzeň www.beryko.cz
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