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Termék áttekintése 

Használat előtt olvassa el és tartsa be jelen használati útmutató biztonsági előírásait. 

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.  
 

Karkötő Töltőkábel 

① Kijelző 

② Pánt gyorskioldó gomb 

③ Pulzusérzékelő terület 

④ Érintkezőpont 

⑤ USB csatlakozó 

⑥ Töltőcsatlakozó 

 
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. 



A karkötő töltése 

A karkötőt töltse fel, mielőtt először használja. A karkötő automatikusan bekapcsol töltés 
közben. 

1. Tartsa a töltőcsatlakozót a karkötő hátoldalán lévő érintkezőpontokhoz közel, majd a 
töltőcsatlakozó mágnesesen csatlakozik a karkötő érintkezőpontjaihoz.  

2. Csatlakoztassa a töltőkábel USB-csatlakozóját egy minősített gyártótól vásárolt 
szabványos adapterhez, amelynek kimeneti feszültsége 5 V vagy nagyobb. 

3. A karkötő képernyőjének világítása bekapcsol, és megjelenik a töltés ikon.  

Megjegyzések: 
z Ha a karkötőt hosszabb ideig nem használja, az akkumulátor lemerül. Töltse a karkötőt körülbelül egy 

percig, majd megjelenik a töltés ikonja. 
z Törölje le a karkötő csatlakozópontjait mielőtt tölteni kezdi, hogy ezzel megakadályozza az izzadtság, 
vagy nedvesség felgyülemlését. 

 



Csatlakozás a karkötőhöz 
 

A karkötő funkcióinak teljes kihasználásához 
töltse le és telepítse a Xiaomi Wear/Xiaomi 
Wear Lite alkalmazást, és jelentkezzen be Mi 
fiókjába. 

1. Kapcsolja be a karkötőt, és a telefonja 
segítéségével olvassa be a QR-kódot a 
kijelzőről a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite 
alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. 
Letöltheti és telepítheti az alkalmazást az 
alkalmazásáruházakból is, vagy beolvashatja 
a jobb oldali 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 töltse le 
a telefon rendszerének megfelelő 
alkalmazásverziót. 
Android készülék: Xiaomi Wear 
alkalmazás iOS készülék: Xiaomi 
Wear Lite alkalmazás 

2. Nyissa meg a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazást, és jelentkezzen be Mi 
fiókjába. Válassza ki a hozzáadni kívánt karkötőt, és kövesse az utasításokat a 
telefonhoz való párosításhoz. 

Megjegyzések: 
z Bizonyosodjon meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van a telefonján és a karkötő rendben 

csatlakozik a telefonjához. 
z A párosítás közben bizonyosodjon meg róla, hogy az azonos párosítási kód jelent meg a telefonon és 
a karkötőn egyaránt. 
z Ha a párosítási kód megjelenik a karkötőn, de a telefonon nem, kérjük ellenőrizze, hogy van-e a 

telefon értesítései között párosítási értesítés. 



A használat módja 

 
A különböző műveletek elvégzéséhez nyomja le és tartsa lenyomva, illetve koppintson és 
suhintson a képernyőn. 

 

Képernyő megnyomása és 
lenyomva tartása 3 
másodpercig 

 

Óralap váltása a kezdőképernyőn 

 
Koppintás a képernyőre 

z A képernyő világosításának a bekapcsolása, ha az 
kikapcsolt állapotban van 
z  Művelet megerősítése 

Suhintás felfelé Belépés a funkciólistába a kezdőképernyőről  

Suhintás lefelé Értesítési panel megnyitása a kezdőképernyőről  

Suhintás balra/jobbra Ablakelem váltása a kezdőképernyőn 

Suhintás jobbra Visszalépés 



A karkötő használata 

 
Napi használathoz, állítsa kényelmesen szorosra a pántot a csuklója körül, legalább egy 
ujjnyi távolságot hagyva a pánt és a csuklócsont között. Állítsa be a pántot, hogy a 
pulzusérzékelő képes legyen rendeltetésszerűen adatokat gyűjteni. 

Megjegyzés: Ha a karkötő túl laza, az befolyásolhatja a pulzusérzékelő által végzett adatgyűjtést. 

 



Pánt beállítása és szétszerelése/összeszerelése 

 
Pánt beállítása 

Annak érdekében, hogy a pánt és a karkötő tökéletesen illeszkedjen a csuklójára, állítsa 
be a csat pozícióját a csuklója kerületének megfelelően.  

Pánt szétszerelése/összeszerelése 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a pánt gyorskioldó gombját, majd óvatosan húzza meg a 
pántot a levételhez. 

2. Helyezze be a gyorskioldó gombot a pántba, amíg egy kattanást nem hall; ekkor a pánt 
a helyére került. A pánt meghúzásával ellenőrizheti, hogy az stabilan van-e felszerelve. 

 



Jogszabályi megfelelőségi információk 

 
WEEE 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 használati feltételeivel 
kapcsolatban. 

EU megfelelőségi nyilatkozat 

A 70mai Co., Ltd. ezúton nyilatkozza, hogy az M2101B1 típusú 
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

A 70mai Co., Ltd. ezúton nyilatkozza, hogy az M2101B1 típusú 

rádióberendezés megfelel a 2017-es rádióberendezésekre vonatkozó 

szabályozásnak. Az UKCA megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi 

internetcímen érhető el: 

https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html 

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
http://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html
http://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html


Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Gyártó: 70mai Co., Ltd. 

(a Mi Ecosystem vállalata) 

Cím: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, Kína 

További információkért, kérjük, keresse fel a www.mi.com oldalt. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Importőr: 

Beryko s.r.o. 

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 

www.beryko.cz 

http://www.mi.com/
http://www.beryko.cz/
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