
Mi Watch
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Felhasználói kézikönyv

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.



Áttekintés

Megjegyzés:
A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak
tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

A csuklópánt le- és felszerelése

Leszerelés
Húzza le a reteszt, majd húzza le a pántot!

Felszerelés
Igazítsa a pántot az órához, majd illessze a helyére az egyik rögzítési pontot! Húzza le a reteszt,
majd illessze be a másik rögzítési pontot!
Bizonyosodjon meg róla, hogy a retesz megfelelően rögzíti a pántot!

Használat

Ügyeljen, hogy az óra a csuklón megfelelően helyezkedjen el, a kézfejétől kb. egy ujjnyira!
A megfelelő pulzusmérés érdekében úgy helyezze fel az aktivitásmérőt, hogy a hátlap érintkezzen
a bőrrel! Ne legyen a pánt túl laza, vagy túl szoros, minden helyzetben állítsa optimális méretre!

Párosítás telefonnal
Telepítse fel a Mi Wear (Android), vagy a Mi Wear Lite (iOS) alkalmazást! Tartsa nyomva a HOME
gombot 3 másodpercig az óra bekapcsolásához! Olvassa be telefonjával az órán megjelenő QR
kódot, így könnyedén letöltheti és telepítheti az alkalmazást.
Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot, majd indítsa el a programot! Jelentkezzen be a Mi fiókjába,
vagy regisztráljon egyet! Ügyeljen rá, hogy a telefon és az óra megfelelően közel legyenek
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egymáshoz!
Válassza az eszköz hozzáadása opciót, majd kövesse az utasításokat! Amennyiben a telefonon és
az órán is megjelenik ugyan az a kód, nyomja meg a párosítás gombot! Ha csak az órán jelenik
meg, akkor a telefonon ellenőrizze az értesítések között, nincs-e egy párosítási kérelem. Ha
párosítás vagy használat közben az óra nem tud csatlakozni a telefonhoz, tartsa benyomva a
HOME gombot 3 másodpercig, amíg az óra visszaáll a gyári beállításokra! Ezután próbálja meg
újra a párosítást, illetve a használatot!

Kezelés
Az óra felélesztése a kijelző megérintésével lehetséges.
1. Az értesítéseket, a kijelzőn ujjal történő lefelé húzással lehet megnézni.
2. Felfelé húzással lehet a kezelőpanelre jutni.
3. A modulok között jobbra és balra húzással lehet lapozni.
4. Az előző képernyőre visszatérni jobbra húzással lehet.

A nyomógombok használata
HOME gomb
• Tartsa nyomva 3 másodpercig a be-, illetve kikapcsoláshoz!
• Tartsa nyomva 15 másodpercig az óra újraindításához!
• A főképernyőn nyomja meg a funkciólistába való belépéshez!
• Edzés közben nyomja meg a szüneteltetéshez, illetve a folytatáshoz!
• Az edzésből való kilépéshez tartsa nyomva!

SPORT gomb
• Edzés közben nyomja meg az adatoldalak közti váltáshoz!
• Nyomja meg a parancsikon (alapértelmezés szerint edzéslista) megnyitásához, amikor éppen

nincs edzés közben!

Töltés
Amikor az óra alacsony energiaszint jelzést ad, gondoskodni kell a készülék töltéséről.
• Töltéshez helyezze az órát a töltőállomásra! Győződjön meg róla, hogy a töltőcsatlakozó

megfelelően érintkezik!
• Csatlakoztassa a töltőállomást egy USB hálózati adapterhez (5 V, min. 500 mA), vagy egy

számítógép USB aljzatához!
Ha hosszabb ideig nem használta az órát, és az nem tud bekapcsolni, akkor kb. 1 percig kell tölteni,
hogy a töltés ikon megjelenjen!
Töltés előtt törölje tisztára az óra érintkezési pontjait!



Óvintézkedések

Amikor az órát pulzusmérésre használja, tartsa mozdulatlanul a csuklóját! Az óra vízállósága 5
ATM. Viselhető zuhanyzás közben, uszodában és part közelében, úszáskor.
Nem használható szaunában, valamint búvárkodás közben! Az érintőképernyő nem támogatja a
víz alatti műveleteket! Ha az óra vízzel érintkezik, használat előtt puha ruhával törölje meg! Napi
használat során kerülje a túl szoros viseletet, és próbálja szárazon tartani az érintőkijelzőt.
Rendszeresen tisztítsa a karpántot!
Azonnal hagyja abba a termék használatát, és kérjen orvosi segítséget, ha a bőr az érintkezés
során vörösséget vagy duzzanatot mutat!
A termékinformációk a pánt nyílásában, a szíjat eltávolítva ellenőrizhetők.
Az óra töltéséhez használja a mellékelt töltőadaptert! Mindig olyan hálózati adaptert használjon,
amelyek megfelelnek a helyi biztonsági szabványoknak, vagy minősített gyártók készítették! Az
óra töltésekor mindig tartsa szárazon a hálózati és a töltőadaptert!
Ne érintse meg őket nedves kézzel! Ne tegye ki a hálózati és a töltőadaptert esőnek vagy más
folyadéknak! Az óra üzemi hőmérséklete -10 és 45 °C között van. Ha a környezeti hőmérséklet túl
magas, vagy túl alacsony, az óra hibásan működhet.
Az óra beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne szedje szét és ne cserélje ki az akkumulátort!
Csak az arra felhatalmazott szolgáltatók cserélhetnek akkumulátort!
Nem megfelelő akkumulátor használata esetén személyi sérülés történhet. Ne szedje szét, ne
szúrja ki, ne üsse meg, ne rongálja! Azonnal hagyja abba a használatot, ha az akkumulátor
felduzzad vagy folyadék szivárog belőle!
Soha ne dobja tűzbe az órát vagy annak akkumulátorát, mert robbanást okozhat!

Ez a készülék nem orvosi eszköz, a szolgáltatott adatok és információk nem használhatók fel a
betegséget diagnosztizálásához, kezeléséhez és megelőzéséhez!

Műszaki paraméterek

• 1.3” AMOLED érintőkijelző
• 454x454 pixel felbontás, 329 ppi
• Beépített GPS (GLONASS, Galileo, BDS)
• 5 ATM vízállóság
• Bluetooth teljesítmény: ≤ 13 dBm
• Pulzus (HR) és véroxigénszint mérés
• Érzékelő: gyorsulás, giroszkóp, geomágnes, környezeti-fény, légnyomás
• 420 mAh akkumulátor
• Töltés: 5 V, min. 500 mA
• Üzemidő: 22/16/2 nap (takarékos/átlagos/GPS)
• Méretek: 45,9x53,35x11,8 mm
• Súly: 32 g (pánt nélkül)

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés
nélkül megváltozhatnak.


