
 
 

mWatch 2 Lite Felhasználói Kézikönyv



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

A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a használati útmutatóban 
csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt 
változhatnak.

Termék Áttekintés

Kijelző

Óra

Pulzusmérő

Csatlakozási pontok
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Töltőkábel

Funkció Gomb
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A napi használathoz kényelmesen szorítsa meg az órát a csuklója körül, körülbelül egy ujj 
szélességben a csuklócsontjától. Állítsa be a pántot, hogy a pulzusmérő megfelelően tudja 
gyűjteni az adatokat.
Megjegyzés: Az óra túl laza viselése befolyásolhatja a pulzusmérő által végzett 
adatgyűjtést.

Viselet

03



 

 

Töltse le és telepítse a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazást az óra jobb 
kezeléséhez, és jelentkezzen be Xiaomi-fiókjába további szolgáltatásokért.
Megjegyzés: Az itt leírt műveletek kissé eltérhetnek a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite 
alkalmazástól annak frissítése miatt, kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat.1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot az óra 
bekapcsolásához. Olvassa be telefonjával az órán megjelenő QR-kódot, majd töltse le 
és telepítse a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazást. Az alkalmazást letöltheti és 
telepítheti az alkalmazásboltokból is, vagy beolvashatja az alábbi QR-kódot.

2. Nyissa meg a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazást, majd jelentkezzen be 
Xiaomi-fiókjába. Válassza ki

Adja hozzá az eszközt, és kövesse az utasításokat az óra hozzáadásához.

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot

Android-eszköz: Xiaomi Wear alkalmazás / iOS-eszköz: Xiaomi Wear Lite alkalmazás

Csatlakozás
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Ha azonos párosítási kód jelenik meg a telefonon és az órán, érintse meg a Párosítás elemet 
a párosítás befejezéséhez.

Megjegyzések:
A párosítás során győződjön meg arról, hogy a Bluetooth engedélyezve van a telefonon, és 
az óra jól csatlakozik a telefonhoz.
Ha a párosítási kód megjelenik az órán, de nem a telefonon, ellenőrizze, hogy a telefon 
értesítései között nincs-e párosítási kérés.

Ha az órát nem találja az alkalmazáshoz való hozzáadása közben, vagy használat közben 
nem tud csatlakozni a telefonhoz, nyomja meg és tartsa lenyomva az óra funkciógombját 3 
másodpercig, és válassza a reset opciót a gyári beállítások visszaállításához, majd 
próbálkozzon újra.

Párosítás
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1. Értesítések megtekintése: Csúsztassa lefelé az ujját a kezdőképernyő 
tetejétől
2. Nyissa meg a vezérlőpultot: Csúsztassa ujját felfelé a kezdőképernyő 
aljáról
3. Widget váltása: Csúsztassa ujját balra vagy jobbra a kezdőképernyőn
4. Visszalépés: Csúsztassa ujját a bal szélről jobbra, ha más 
képernyőoldalakon van

Használat
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Az óra támogatja a Global Position System (GPS) nyomkövetést. Amikor szabadtéri 
gyakorlatokat végez, mint például a futás, a GPS automatikusan működésbe lép, és értesíti 
Önt, ha a helymeghatározás sikeres, és abbahagyja a követést, ha abbahagyja a 
gyakorlatokat. A szabadföldi szabadtéri a legjobb hely a GPS nyomkövetéshez; míg ha sűrű
 tömegben van, a kar felemelése jobban segíti a GPS-t a helymeghatározásban. Javasoljuk, 
hogy csak akkor kezdje meg az edzést, amikor a GPS elkezd működni.

Az óra Assisted GPS (A-GPS) funkcióval rendelkezik, amely felgyorsíthatja a GPS 
helymeghatározást közvetlenül a GPS műholdakról származó adatokon keresztül. 
Győződjön meg arról, hogy órája Bluetooth-on keresztül csatlakozik a telefonhoz, az 
adatok automatikusan szinkronizálhatók a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazásból az
 órájára, és az A-GPS adatok is automatikusan frissülnek. Abban az esetben, ha az adatok 
nem lettek szinkronizálva
hét egymást követő napon az A-GPS adatok lejárnak. Ha igen, akkor a helymeghatározási 
információkat újra be kell szerezni. A helymeghatározási információk frissítéséhez óráján a 
szabadtéri gyakorlatok oldalára léphet.

GPS & A-GPS
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Azonnal töltse fel óráját, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony. Csatlakoztassa a 
töltőkábelt az óra töltéséhez az ábrán látható módon.
Megjegyzés: Amikor a mágneses töltőkábel az áramforráshoz van csatlakoztatva, 
győződjön meg arról, hogy a vezetőképes anyagok nem nyelődnek el rajta. Ellenkező 
esetben rövidzárlatot okozhat.

Töltés
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Szíj beállítása és telepítése/Eltávolítása

Állítsa be a csat helyzetét a csuklója kerületének megfelelően. A heveder felszereléséhez vagy 

eltávolításához lásd az alábbi ábrákat. Meghúzhatja a hevedert, hogy megnézze, 

biztonságosan van-e felszerelve.

A szíj eltávolítása: Egyik kezével nyomja le a kioldógombot, és ezzel egyidejűleg húzza ki a 

szíjat a másik kezével.

A szíj felszerelése: Igazítsa a szíj nyílását az órához, majd helyezze be az órába, amíg 
kattanást nem hall.
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·Ha az órát pulzusszám mérésére használja, kérjük, tartsa mozdulatlanul a csuklóját.
· A szalag vízállósága 5 ATM. Viselhető a medencében vagy úszás közben a part 
közelében. Nem használható azonban sem olyan helyeken, ahol magas a hőmérséklet és
/vagy a páratartalom, mint például meleg forrás, szauna vagy zuhany, sem olyan mély 
vagy sebes vízzel végzett tevékenységeknél, mint például búvárkodás, búvárkodás vagy 
szörfözés. Továbbá ne felejtse el levenni az órát ruhamosáskor.

 

· Az óra érintőképernyője nem támogatja a víz alatti műveleteket. Ha az óra vízzel 
érintkezik, használat előtt puha ronggyal törölje le a felesleges vizet a felületéről.

 

 

· Napi használat során kerülje az óra túl szoros viselését. Tartsa szárazon az érintkezési 
felületet, és rendszeresen tisztítsa meg a hevedert vízzel. Azonnal hagyja abba az óra 
használatát, és kérjen orvosi segítséget, ha a bőr érintkezési felületén bőrpír vagy 
duzzanat látható.
· A termékinformációk a szíj nyílásánál találhatók, az ellenőrzéshez eltávolíthatja 
a szíjat.

 

· Kérjük, használja a mellékelt töltőt az óra töltéséhez. Csak olyan hálózati 
adaptert használjon, amely megfelel a helyi biztonsági szabványoknak, vagy 
amelyeket minősített gyártók tanúsítottak és szállítottak.

 

· Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter, a töltő és az óra száraz környezetben 
van töltés közben. Ne érintse meg őket nedves kézzel, és ne tegye ki esőnek vagy más 
folyadéknak.

· Az óra működési hőmérséklete 0°C és 45°C között van. Ha a környezeti 
hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, az óra meghibásodhat.

Biztonsági intézkedések
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· Az óra beépített akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor vagy az óra 
károsodásának elkerülése érdekében ne saját maga szedje szét és ne cserélje ki az 
elemet. Az akkumulátort csak a felhatalmazott szerviz cserélheti ki; különben 
potenciális veszélyeket, akár személyi sérüléseket is okozhat, ha nem megfelelő 
típusú akkumulátort használnak.

 

· Ne szerelje szét, ne üsse meg, ne törje össze vagy dobja tűzbe az órát. Azonnal 
hagyja abba az akkumulátor használatát, ha duzzadt vagy folyadék szivárog.

· Soha ne dobja tűzbe az órát vagy elemét, hogy elkerülje a robbanást.

 

· Ez az óra nem orvosi eszköz, az óra által szolgáltatott adatok vagy információk nem 
használhatók betegségek diagnosztizálására, kezelésére és megelőzésére.

 
 

· Az óra és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. A fulladás vagy a gyermekek által okozott 
egyéb veszélyek vagy sérülések elkerülése érdekében tartsa az órát gyermekektől távol.

• Az óra nem játék. Tartsa távol a gyermekektől.

 

• Ha az órát hosszabb ideig nem használja, teljesen feltöltés után kapcsolja ki, majd 
tárolja hűvös és száraz helyen. Töltse fel az órát legalább 3 havonta egyszer.

 

•  Kérjük, azonnal hagyja abba a termék használatát, és kérjen orvosi segítséget, ha a 
bőr érintkezési területén bőrpír vagy duzzanat látható.

 

· Ne dobja az akkumulátort a szemétbe, ha hulladéklerakóba dobja. Az 
akkumulátor ártalmatlanítása során tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.

 

 

• Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, ami 
robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

· Rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, amely robbanást vagy 
gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

• Használat közben tartsa távol a termékjelzőt gyermekektől és állatoktól.



 

 

 

 

Termék: Smart Watch
Név: Redmi Watch 2 Lite
Típus: M2109W1
Képernyő: 1,55 hüvelykes négyzet 
alakú és vékonyréteg-tranzisztoros 
(TFT) képernyő,
320 × 360 felbontás
Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth® 
5.0
(Bluetooth alacsony energiaigényű)
Érzékelő: optikai pulzusmérő,
gyorsulásmérő, giroszkóp, elektronikus
iránytű
Akkumulátor kapacitása: 262 mAh
Vízállóság: 5 ATM
A termék méretei: 41,2 × 35,3 × 10,7 
mm (a szíj és a kiemelkedések nélkül)
Pozicionálás:
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou

GPS adási frekvenciája/
GLONASS/Galileo/BeiDou:
1559–1610 MHz
Óra nettó súlya: 35 g (szíjjal együtt)
Szíj anyaga: TPU
Csat anyaga: PC + 30% GF
Állítható hossz: 140-210 mm
Kompatibilis valamivel:
Android 6.0 és iOS 10.0 vagy újabb
Akkumulátor típusa: Lítium-ion polimer
 akkumulátor

Bemeneti Feszültség: 5 V
 Bemeneti Áram: 1 A

Üzemi hőmérséklet: 0°C és 45°C között
Maximális kimeneti teljesítmény:  13 dBm
Működési frekvencia: 2400–2483,5 MHz

Műszaki adatok

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. és az ilyen 
védjegyek Xiaomi Inc. általi felhasználása licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és 
kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosaik.
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Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus 
berendezés, amelyet nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni.
Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy a 
használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására 
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes 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, valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban.

 

 
 

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az M2109W1 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
A Redmi Watch 2 Lite-hoz kapcsolódó szabályozási információkért, 
terméktanúsítványokért és megfelelőségi logókért nyissa meg a Beállítások > Az 
óra névjegye> Szabályozási lehetőséget.
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