Mi Watch
Felhasználói kézikönyv

Termék áttekintése
Használat előtt olvassa el és tartsa be ezen használati útmutató
biztonsági előírásait. Használat előtt figyelmesen olvassa el az
útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.
Mikrofon &
Barométer
Home gomb
Kijelző Képernyő

USB
csatlakozó

Csatlakozópont

Sport gomb
Pulzusérzékelő

Töltődokkoló

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

Hogyan viselje
Napi használathoz, állítsa kényelmesen szorosra a szíjat a csuklója körül, legalább egy ujjnyi távolságot hagyva a szíj és a
csuklócsont között. Bizonyosodjon meg róla, hogy a pulzusérzékelő képes normálisan adatot gyűjteni.
Megjegyzés: Ha a szíj túl laza, az befolyásolhatja a pulzusérzékelő által végzett adatgyűjtést.

Csatlakozás
Az óra funkcióinak teljes kihasználásához töltse le és telepítse a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazást, és jelentkezzen
be Mi fiókjába.
1. Nyomja le és tartsa nyomva a home gombot három másodpercre az óra bekapcsolásához. Olvassa be a QR-kódot a
kijelzőről a telefonjával, majd töltse le és telepítse a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazást. Letöltheti és telepítheti
az alkalmazást az alkalmazás áruházakból is, vagy beolvashatja a lenti QR-kódot.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért kérjük, az alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az
utasításokat.

Olvassa be a QR-kódot és válassza ki a megfelelő verziót az alkalmazás letöltéséhez.
Android készülék: Xiaomi Wear alkalmazás
iOS készülék: Xiaomi Wear Lite alkalmazás

2. Jelentkezzen be a Mi fiókjába a Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite alkalmazásban, válassza ki a Készülék hozzáadását és
kövesse az utasításokat, hogy hozzáadja az óráját.
3. Fogadja el a párosítási kérést az órán. Mikor ugyanaz a párosítási kód jelenik meg a telefon és az óra kijelzőjén,
nyomja meg a Pair opciót a telefonján, hogy befejezze a párosítást.
Megjegyzés:
●

Párosítás közben bizonyosodjon meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van a telefonján és az óra rendben 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.

●

Ha nem találja az órát miközben készüléket ad hozzá, vagy nem tud csatlakozni az órával használat közben, kérjük nyomja meg és
tartsa nyomva a home gombot három másodpercig, hogy visszaállítsa a gyári beállításokat, majd próbálja újra.

Használat
Képernyő kezelési utasítása
1 Értesítések
2 Nyissa

megtekintése: Suhintson lefelé a home képernyő tetejéről

1

meg a vezérlőpultot: Suhintson felfelé a home képernyő aljáról

3 Váltson

ablakelemet: Suhintson balra, vagy jobbra a home képernyőn

4 Visszalépés:

Suhintson a bal szélről jobbra más oldalakon

³

³

²

4

Gombok kezelési utasítása
1 Nyomja

meg három másodpercig a be/kikapcsoláshoz.

2 Nyomja

meg és tartsa nyomva 15 másodpercig az újraindításhoz.

3 Nyomja

meg, hogy belépjen a funkciólistába a home képernyőről.

4 Nyomja

meg, hogy megállítsa/folytassa az edzést, nyomja meg és
tartsa nyomva, hogy kilépjen az edzésből.
5 Nyomja

meg, hogy váltson az adatok között az edzés során.

6 Nyomja meg, hogy megnyisson egy parancsikont (edzéslista
alapértelmezetten) amikor nincs edzésben.

Megjegyzés: Testreszabhatja a parancsikont a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazásban.
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Szétszerelés
Állítsa be a csat pozícióját a csuklója kerülete alapján. Ha le szeretné csatolni a szíjat, hivatkozzon az alábbi ábrákra.
Bizonyosodjon meg róla, hogy meghúzza a szíjat, hogy így ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e.

Távolítsa el a szíjat

Szerelje fel a szíjat

Töltés
1. Helyezze az órát a töltődokkra. Bizonyosodjon meg róla, hogy az
óra hátulján és a töltődokkon található csatlakozók csatlakoznak
egymáshoz.
2. Csatlakoztassa a töltődokkot egy általános adapterhez 5 V kimenti
feszültséggel és 0,5 A, vagy magasabb kimeneti áramerősséggel.
Megjegyzés:
●

●

Ha az óra nem kapcsol be miután nem használta egy ideig, legalább 1
percig kell töltődnie, mielőtt a töltés ikon megjelenne.
Törölje le az óra csatlakozópontjait mielőtt tölteni kezdi, hogy ezzel
megakadályozza az izzadtság, vagy nedvesség felgyülemlését.

Jogszabályi Megfelelőségi Információ
WEEE Információ
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 70mai Co., Ltd. garantálja, hogy az XMWTCL02 típusú rádiófrekvenciás eszköz megfelel a 2014/53/EU
direktívának. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Gyártó: 70mai Co., Ltd. (a Mi Ecosystem vállalat)
Cím: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
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