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Használat előtt olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban található biztonsági

óvintézkedéseket. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és

őrizze meg későbbi használatra.

Aktivitásmérő Töltőkábel

Ⓒ Kijelző

② Szíj gyorskioldó gomb

Ⓒ Pulzusszám érzékelő terület

④ Csatlakozási pont

Ⓒ USB Csatlakozás

⑥ Töltő csatlakozás

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

Az első használat előtt töltse fel a karórát. Az aktivitásmérő automatikusan bekapcsol töltés közben.

1. Tartsa a töltőcsatlakozót a szíj hátoldalán található érintkezési pontokhoz közel, ezután a
töltőcsatlakozó mágnesesen csatlakozni fog a szíj érintkezési pontjaihoz.
2.Csatlakoztassa a töltőkábel USB-csatlakozóját egy minősített gyártótól vásárolt szabványos
adapterhez 5 V-os vagy magasabb kimeneti feszültséggel.
3. Az aktivitásmérő képernyője kigyullad, és megjelenik a töltés ikonja.

Megjegyzések:
●Ha a karórát hosszabb ideig nem használja, az akkumulátor lemerül. Töltse a karórát körülbelül egy
percig, majd megjelenik a töltés ikonja.
● Töltés előtt törölje tisztára a szíj érintkezési pontjait, hogy elkerülje, hogy izzadság vagy nedvesség

maradjon rajta.
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Töltse le és telepítse a Xiaomi Wear/Xiaomi
Wear Lite alkalmazást jobb kezelés érdekében,
és jelentkezzen be Mi-fiókjába további
szolgáltatásokért.
1. Kapcsolja be a szíjat, és telefonja segítségével
olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot a
Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazás
letöltéséhez és telepítéséhez. Az alkalmazást
letöltheti és telepítheti az alkalmazásáruházakból
is, vagy beolvashatja a jobb oldalon található
QR-kódot.
Megjegyzés: Lehetséges, hogy az alkalmazás
verziója frissült, kérjük, kövesse az alkalmazás
aktuális verzióján alapuló utasításokat.

Olvassa be a QR-kódot, és töltse
le a telefon rendszerének
megfelelő alkalmazásverziót.
Android-eszköz: Xiaomi Wear
App iOS-eszköz: Xiaomi Wear
Lite App

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

Megjegyzések:
- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció engedélyezve van a telefonon, és az
aktivitásmérő jól csatlakozik a telefonhoz.
- A párosítás során ügyeljen arra, hogy a telefonon és a karórán is azonos párosítási kód legyen
látható.
- Ha a párosítási kód megjelenik a karórán, de a telefonon nem, ellenőrizze, hogy van-e párosítási
kérés a telefon értesítései között.
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Különböző műveletek végrehajtásához tartsa lenyomva, érintse meg és húzza el a képernyőt.

Nyomja meg és tartsa
lenyomva a képernyőt 3
másodpercig

Váltsa át az aktivitásmérő számlapját a
kezdőképernyőn

Érintse meg a képernyőt
● Világítsa meg a képernyőt, ha az ki van
kapcsolva

● Művelet megerősítése

Csúsztassa felfelé Lépjen be a funkciólistába a kezdőképernyőről

Csúsztassa lefelé Nyissa meg az értesítési panelt a
kezdőképernyőről

Swipe left/right Switch widget when on the home screen

Swipe right Go back



Karóra viselése
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A mindennapi használathoz kényelmesen húzza meg a csuklója körül a
szalagot, körülbelül egy ujjnyi távolságra legyen a csuklócsontjától.
Állítsa be a pántot, hogy a pulzusmérő megfelelően tudja gyűjteni az adatokat.

Megjegyzés: A pánt túl laza viselése befolyásolhatja a pulzusmérő által végzett
adatgyűjtést.



A pánt beállítása és eltávolítása/felhelyezése
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A pánt beállítása
Annak érdekében, hogy a pánt és az aktivitásmérő tökéletesen
illeszkedjen a csuklójához, állítsa be a csat helyzetét a csuklója
kerülete alapján.

A pánt szét-/összeszerelése
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a pánt gyorskioldó gombját, majd
óvatosan húzza meg a szíjat az eltávolításhoz.
2. Illessze be a gyorskioldó gombot a szíjba, amíg kattanást nem hall,

és a helyére nem kerül. Meghúzhatja a pántot, hogy megnézze,
biztonságosan van-e felszerelve.
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● Ha pulzusszám mérésére használja, tartsa mozdulatlanul a csuklóját.
● A szalag vízállósága 5 ATM. Ez a funkció azonban nem állandó, és idővel csökkenhet a
vízállóság. A pánt viselhető hideg zuhany alatt, úszómedencében vagy part közeli úszás közben.
Szaunában vagy búvárkodás közben azonban nem használható.

● A pánt képernyője nem támogatja a víz alatti műveleteket. Ha az aktivitásmérő vízzel érintkezik,
használat előtt puha ruhával törölje le a felesleges vizet a felületéről.

● Napi használat során kerülje a szalag túl szoros viselését. Tartsa szárazon az érintkezési
felületet, és rendszeresen tisztítsa meg a szíjat vízzel. Azonnal hagyja abba a szalag használatát,
és kérjen orvosi segítséget, ha a bőrfelületén bőrpír vagy duzzanat látható. A súrlódás miatt az
aktivitásmérő viselése a hosszú ideig tartó nagy intenzitású edzés során bőrirritációt okozhat. Ha
ez aelőfordul, kérjük, hagyja abba az aktivitásmérő viselését.

● Az aktivitásmérő töltéséhez használja a mellékelt töltőkábelt. Csak minősített gyártók által
forgalmazott, hitelesített hálózati adaptert használjon.

● Az aktivitásmérő töltése közben a hálózati adaptert és a töltőkábelt mindig tartsa szárazon. Ne
érintse meg őket nedves kézzel. Soha ne tegye ki a hálózati adaptert, a töltőkábelt és a pántot
esőnek, és ne merítse őket folyadékba.

● A szalag működési hőmérséklete -10°C és 45°C, tárolási hőmérséklete -30°C és 70°C között van.
Ha a környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, az aktivitásmérő meghibásodhat.

● Ez a termék beépített akkumulátorral van felszerelve, amely nem távolítható el. Ne szerelje szét
az aktivitásmérőt. Ne tegye ki az elemeket vagy akkumulátorokat napfénynek, tűznek vagy olyan
környezetnek, ahol a környezeti hőmérséklet rendkívül magas. Az akkumulátor helytelen
behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn, ezért csak azonos vagy azzal egyenértékű
akkumulátort használjon, csere esetén is.
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● Ne szerelje szét, ne üsse meg vagy törje össze az akkumulátort. Azonnal hagyja abba az
akkumulátor használatát, ha felpúposodik vagy folyadék szivárog belőle.

● A robbanás elkerülése érdekében soha ne dobja tűzbe az aktivitásmérőt vagy az elemeit.
● Ez a termék nem orvostechnikai eszköz, az aktivitásmérő által szolgáltatott adatok vagy
információk nem használhatók betegségek diagnosztizálására, kezelésére és megelőzésére.

● A termék és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. A fulladás vagy a gyermekeket érintő
egyéb veszélyek, illetve a gyermekek által okozott károk elkerülése érdekében tartsa az
aktivitásmérőt és tartozékait gyermekektől távol.

● Ez a termék nem játék, és csak felnőtt felügyelete mellett használhatják gyermekek.
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Név: Redmi Smart Band Pro Modell: M2101B1

Termék: Smart Band

Bluetooth Frekvencia: 2402–2480 MHz

Bluetooth Maximális kimenet: < 13 dBm

Kijelző képernyő: 1,47 hüvelykes AMOLED Felbontás: 194 × 368

Érzékelő: pulzusmérő (beleértve a vér oxigénjét is), gyorsulásmérő, giroszkóp, környezeti
fényérzékelő

Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth® 5.0

Akkumulátor kapacitása: 200 mAh

Kompatibilis: Android 5.0 és iOS 10 vagy újabb

Bemeneti feszültség: DC 5.0 V

Bemeneti áram: 300 mA Max.

A tétel méretei: 42,05 × 24,45 × 10,15 mm (a pánt és a kiemelkedések nélkül)
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WEEE Információ
Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus
hulladéknak számít (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a
válogatatlan háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett védje az emberi
egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseket egy erre
kijelölt gyűjtőhelyen adja le a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítási helyén. A
megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük,
forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, és
a leadás feltételeivel kapcsolatban.

EU megfelelőségi nyilatkozat
A 70mai Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az M2101B1 típusú
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Ezúton a 70mai Co., Ltd. kijelenti, hogy az M2101B1 típusú rádióberendezés
megfelel a 2017. évi rádióberendezésekre vonatkozó előírásoknak. Az UKCA
megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető
el: https://www.mi.com/uk/service/support/declaration .html
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