
Xiaomi Watch S1 Használati Utasítás



Termék áttekintése

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
Az órával kapcsolatos részletes információkért, kérjük, csatlakoztassa az alkalmazáshoz, és
tekintse meg az utasításokat.

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

Töltse le és telepítse az alkalmazást az óra jobb kezelhetőségének érdekében, és jelentkezzen
be Xiaomi-fiókjába további szolgáltatásokért.
Megjegyzés: Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója idő közben frissült, kérjük, kövesse az
alkalmazás aktuális verziójának megfelelő 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 az alkalmazást. Az alkalmazást az
alkalmazásáruházakból is letöltheti és telepítheti.

2. Nyissa meg az alkalmazást, majd jelentkezzen be Xiaomi-
fiókjába. Válassza az Eszköz hozzáadása lehetőséget, és
kövesse az utasításokat az óra hozzáadásához.

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot

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 a telefonon nem, ellenőrizze, hogy van-e
párosítási kérés a telefon értesítései között.

Kijelző

Bekapcsoló gomb

Gyorsgomb

Szenzorok

Töltő dokkoló



• Ha az órát nem találja, miközben hozzáadja az alkalmazáshoz, vagy használat közben nem
tud csatlakozni a telefonhoz, nyomja meg és tartsa lenyomva az óra funkciógombját körülbelül
3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához, majd próbálja újra.

Értesítések megtekintése: Csúsztassa lefelé az ujját a
kezdőképernyő tetejétől
Vezérlőpult megnyitása: Csúsztassa felfelé az ujját alulról a
kezdőképernyőn
Modul váltása: Csúsztassa balra vagy jobbra a
kezdőképernyőn
Visszalépés: Csúsztassa ujját a bal szélről jobbra, ha más
képernyőoldalakon van

Bekapcsológomb
• Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig:
Kapcsolja be az órát. Amikor az óra be van kapcsolva, a
képernyőn megjelenik az opció a kikapcsoláshoz, újraindításhoz
vagy a gyári beállítások visszaállításához.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 15 másodpercig:
Újraindítás kényszerítése.
• Nyomja meg a kezdőképernyőn: Lépjen be a funkciólistába.
• Nyomja meg, ha más oldalakon van: Visszalépés a
kezdőképernyőre.

Gyorsbillentyű
• Nyomja meg a kezdőképernyőn: Lépjen be a parancsikon funkcióba (alapértelmezés szerint
edzéslista).

GPS & A-GPS

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 nyílt szabadtér a legjobb hely a GPS nyomkövetéshez; míg ha sűrű tömegben van, a kar
felemelése segíthet a GPS-nek 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 az alkalmazásból az órára, és az A-GPS adatok is
automatikusan frissülnek. Ha az adatokat hét egymást követő napon nem szinkronizálták, az
A-GPS adatok lejárnak. Ha igen, akkor a helymeghatározási információkat újra meg kell
szerezni. A helymeghatározási információk frissítéséhez óráján a szabadtéri gyakorlatok
oldalára léphet.



Töltés

Azonnal töltse fel a szíjat, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Biztonsági előírások

A mindennapi használathoz kényelmesen szorítsa meg az órát a csuklója körül, körülbelül egy
ujjnyi távolságra a csuklócsontjától. Állítsa be a pántot, hogy a pulzusmérő megfelelően tudja
gyűjteni az adatokat.
• Ha az órát pulzusszám mérésére használja, kérjük, tartsa mozdulatlanul a csuklóját.
• Az óra vízállósága 5 ATM (50 méter mélységben). Viselhető az úszómedencében, a part
közelében úszás közben, vagy más sekély vízi tevékenység során. Azonban nem használható
forró zuhany alatt, szaunában vagy búvárkodásban. Ne feledje továbbá, hogy vízi sportok
közben kerülje el, hogy az órát közvetlenül érintse a gyors áramlat. A vízálló funkció nem
állandó, és idővel csökkenhet.
• Az óra érintőképernyője nem támogatja a víz alatti műveleteket. Ha az óra vízzel érintkezik,
használat előtt 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 bőrfelületen bőrpír vagy duzzanat látható.
• A termékinformációk az óra hátulján találhatók referenciaként.
• Kérjük, használja a mellékelt töltődokkolót az óra töltéséhez. Csak olyan hálózati adaptert
használjon, amely megfelel a helyi biztonsági szabványoknak, vagy amelyeket minősített
gyártók tanúsítottak és szállítottak.

Tartsa a hálózati adaptert, a töltődokkolót és az órát száraz helyen töltés közben. Ne érintse
meg nedves kézzel a hálózati adaptert vagy a töltődokkolót. Ne tegye ki a hálózati adaptert, a
töltődokkolót és az órát esőnek vagy más folyadéknak.
• Az óra üzemi hőmérséklete 0°C és 45°C között van.
Ha a környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, az óra meghibásodhat.
• 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 elemet használ.



• Ne szerelje szét, ne üsse meg, ne törje össze vagy dobja tűzbe az órát. Azonnal hagyja abba
az akkumulátor használatát, ha duzzanat vagy folyadék szivárog belőle.
• 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, teljes feltöltés után kapcsolja ki, majd tárolja hűvös
és száraz helyen. Töltse fel az órát legalább 3 havonta egyszer.

• Ne dobja az akkumulátort a szemétbe, ha azt háztartási hulladéklerakóba szállítják. Az
akkumulátor ártalmatlanítása során tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.
• Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanást vagy
gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
• Ha rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, az robbanást vagy gyúlékony
folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
• Használat közben tartsa távol a terméket gyermekektől és állatoktól.
• Kérjük, az eredeti töltőkábelt használja a kézikönyvben leírt előírásoknak megfelelően. A
töltőkábel nem használható más termékek töltésére, és nem használható olyan töltőkkel sem,
amelyek túllépik a bemeneti specifikációkat.
• Az akkumulátor cseréje nem megfelelő típusúra károsíthatja a biztosítékot (például tűz,
robbanás, korrozív elektrolit szivárgás stb.).

Specifikáció

Termék: Smart Watch
Név: Xiaomi Watch S1
Modell: M2112W1
Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth® 5.2, Wi-Fi IEEE
802.11b/g/n 2,4 GHz
Tápkapacitás: 470 mAh
Vízállóság: 5 ATM
A GPS/GLONASS/Galileo/ átviteli frekvenciája
BeiDou: 1559–1610 MHz
Óra nettó súlya: 69 g (szíjjal együtt)
Szíj anyaga: Borjúbőr/Fluorgumi
Csat anyaga: SUS316L
Állítható hossz: 157-241 mm
Akkumulátor típusa: Lítium-ion polimer akkumulátor
Bemeneti áram: 1 A
Bemeneti feszültség: 5 V
Vezeték nélküli töltés működési frekvenciája: 110-148 KHz
Wi-Fi működési frekvencia: 2400–2483,5 MHz
Wi-Fi Maximális kimeneti teljesítmény: <20 dBm
Bluetooth működési frekvencia: 2400–2483,5 MHz
Bluetooth Maximális kimeneti teljesítmény: <13 dBm



Maximális kimeneti teljesítmény: -16,95 dBuA/m@10m
Üzemi hőmérséklet: 0°C és 45°C között
Kompatibilis: Ez az óra csak Android vagy iOS rendszerek bizonyos funkcióit támogatja.
Részletes információkért, kérjük, nézze meg az óra termékoldalát: www.mi.com, vagy forduljon
értékesítési/ügyfélszolgálati munkatársainkhoz a vásárlás előtt.

Ezt a berendezést tesztelték, és megfelel a rádiófrekvenciás (RF) kitettségre vonatkozó
határértékeknek.
A fajlagos abszorpciós ráta (SAR) azt a sebességet jelenti, amellyel a test elnyeli a
rádiófrekvenciás energiát. A SAR határértékei attól függenek, hogy a készüléket a fejen vagy a
csuklón használják-e. A SAR határértéke 2,0 watt per kilogramm átlagosan 10 gramm szövetre
vonatkoztatva a fejen, és 4,0 watt kilogrammonként átlagosan 10 gramm szövetre a csuklón.
A tesztelés során ennek a berendezésnek a rádióit a legmagasabb átviteli szintjükre állítják, és
olyan pozícióba helyezik, amely szimulálja a száj melletti használatot, 5 mm-es távolsággal, és
a csuklón, leválasztás nélkül.
Amikor a készüléket a szája közelében helyezi el, tartson legalább 5 mm-es távolságot annak
biztosítására, hogy az expozíciós szintek a vizsgált szinten vagy az alatt maradjanak.
A tesztelés után a legmagasabb SAR-értékek a következők:
A száj mellett: 0,147 W/kg
Csukló: 0,222 W/kg

Szabályozási megfelelőségi információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus
berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem
szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett meg kell védenie
az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy felesleges berendezését 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 gyártóhoz vagy a helyi
hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel kapcsolatban.

EU megfelelőségi nyilatkozat

A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az M2112W1 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 Xiaomi Watch S1-hez kapcsolódó szabályozási információkért, terméktanúsítványokért és
megfelelőségi logókért kérjük, lépjen a Beállítások > Az óra névjegye > Szabályozás
menüpontra.


