Mi Smart Band 4C
okoskarkötő
Felhasználói útmutató

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

Termék áttekintése
a

b

c

Aktivitásmérő
Rövid szíj
Pulzusérzékelő

Érintőképernyő
Érintőgomb
Töltőcsatlakozó

Hosszú szíj

Összeszer
1. Illessze az aktivitásmérő USB-töltőcsatlakozóját a
rövid szíjon lévő nyílásba és győződjön meg róla,
hogy megfelelően csatlakozik.
2. Csatolja a hosszú szíjat az aktivitásmérő másik
végéhez ugyanilyen módon.

Viselet
Kényelmesen szorosra állítsa a szíjat a csuklója
körül, legalább egy ujjnyi távolságot hagyva a szíj és
a csuklócsont között.
Megjegyzés: Ha túl laza a szíj, az befolyásolhatja a
pulzusérzékelő által végzett adatgyűjtést.

Csatlakozás
1. A szíjat a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite
alkalmazással együtt kell használni. Az alkalmazás
letöltéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot, majd a
karkötő és a telefon párosításához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat, ezt követően
pedig
az alkalmazáson keresztül még több funkció
megtekintése és vezérlése válik elérhetővé.
Megjegyzés: Első használatkor a képernyő
bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a
gombot.

Az alkalmazás QR-kódja
(Android 4.4 és iOS 10 újabb)

2. Jelentkezzen be a Mi-fiókjába az alkalmazáson
belül, és válassza ki a telefonnal párosítani kívánt
karkötőt.
Megjegyzés: Válassza ki azt a Bluetooth-eszközt a
listából, amelynek azazonosító kódja egyezik a
párosítani kívánt karkötő azonosítókódjával.
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3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Amint a karkötő rezeg és a párosítási kérés
megjelenik a kijelzőjén, érintse meg az gombot,
hogy befejezze a telefonjával való párosítást.
Megjegyzés: Bizonyosodjon meg róla, hogy a
Bluetooth engedélyezve van a telefonján. Tartsa a
telefont és a karkötőt közel egymáshoz a párosítási
folyamat során.

Készülék hozzáadása
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Párosítás

Használat
Miután sikeresen párosította a telefonnal, a karkötő
elkezdi követni és analizálni a napi aktivitást és alvási
szokásokat.
Koppintson az érintőgombra, hogy a kijelző világítani
kezdjen. Felfelé vagy lefelé történő suhintással olyan
funkciókat érhet el, mint például aktivitással
kapcsolatos adatok vagy pulzusmérés, jobbra
suhintással pedig visszatérhet az előző oldalra.

Fel/le suhintás funkciók
közötti váltás

Suhintson jobbra, hogy
visszatérjen az előző
oldalra

Szétszerelés
Vegye le a karkötőt a csuklójáról, tartsa meg az
aktivitásmérőt és húzza lefelé a szíjat a
szétszereléshez.

Töltés
1. Ha alacsony teleptöltöttségről kap értesítést,
azonnal töltse fel a karkötőt.
2. Az USB-töltőcsatlakozójához való hozzáférés
érdekében távolítsa el a rövid szíjat.
3. Töltéshez illessze a töltőcsatlakozót a szabványos
USB-portba.

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási
Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan
hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus
berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelve szerint),
amelyeket 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.

Tanúsítások és biztonsági jóváhagyások
A Xiaomi Communications Co., Ltd. vállalja, hogy
a HMSH01GE típusú rádiófrekvenciás
berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az
alábbi internetcímen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/de
claration.html
Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd. Cím: No.019, floor 9, building 6,
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
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