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Termék áttekintés

1. Bekapcsológomb
2. Kijelző
3. Gyorsbillentyű
4. Hangszóró
5. Mikrofon
6. Barometrikus nyomásérzékelő
7. Kapcsolódási pont
8. Pulzusszám érzékelő terület
9. USB csatlakozó

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.

Óra csatlakoztatása

Töltse le és telepítse az alkalmazást az óra könnyebb kezeléséhez, és jelentkezzen be Xiaomi-
fiókjába további szolgáltatásokért.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot az óra bekapcsolásához.
2. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be telefonját a képernyőn megjelenő QR-
kód. Az alkalmazást letöltheti és telepítheti az alkalmazásboltokból is.
3. Nyissa meg az alkalmazást, és jelentkezzen be Xiaomi-fiókjába. Válassza ki a hozzáadni kívánt
órát, és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a telefonnal való párosításhoz.

Megjegyzés:
• 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
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.

Óra Töltőkábel



Hogyan használja

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az ujját a kijelzőn: Képernyő váltása.
2. Húzza felfelé az ujját: Vezérlőpult megnyitása a kezdőképernyőn.
3. Csúsztassa lefelé az ujját: az értesítések megtekintése a kezdőképernyőn.
4. Csúsztatás balra/jobbra: Widgetek váltása a kezdőképernyőn.
5. Csúsztatás jobbra: Visszalépés, ha nem a kezdőképernyőn van.

Bekapcsológomb

• Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig: Készülék bekapcsolása. Amikor az óra be
van kapcsolva, a képernyőn megjelennek a kikapcsolási, újraindítási és a gyári beállítások
visszaállításának lehetőségei.

• Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 15 másodpercig: Újraindítás kényszerítése.
• Nyomja meg a kezdőképernyőn: Funkciólistába történő belépés.
• Nyomja meg, amikor nem a kezdőképernyőn van: Visszatérés a kezdőképernyőre.

Gyorsbillentyű

Nyomja meg, amikor a főképernyőn van: Belépés a parancsikon funkcióba (alapértelmezés szerint
lista).

Óra töltése



1. Helyezze az órát a töltőállomásra. Győződjön meg róla, hogy a töltőcsatlakozó megfelelően
érintkezik!

2. Csatlakoztassa a töltőállomást egy USB hálózati adapterhez (5 V), vagy egy számítógép USB
aljzatához!

3. Az óra képernyője világít, és megjelenik a töltés ikonja.

Megjegyzés:
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!

Funkciók

Az órával kapcsolatos részletesebb információkért csatlakozzon az alkalmazáshoz, és tekintse meg
az utasításokat.

Óvintézkedések

• Kényelmesen igazítsa meg az órát a csuklója körül, körülbelül egy ujjnyi távolságra a
csuklócsontjától. A szíjak túl laza viselése befolyásolhatja a pulzusmérő által végzett
adatgyűjtést.

• Amikor az órát pulzusmérésére 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 búvárkodás közben. A vízálló funkció nem állandó, és idővel
csökkenhet.

• Az óra képernyője nem támogatja a víz alatti műveleteket! Ha az óra vízzel érintkezik,
használat előtt puha ruhával törölje meg!

• Napi használat során kerülje az óra túl szoros viselését, és próbálja szárazon tartani az
érintőkijelzőt. Rendszeresen tisztítsa a karpántot!

• Azonnal hagyja abba az óra használatát, és kérjen orvosi segítséget, ha a bőrfelületen bőrpír
vagy duzzanat látható. A súrlódás miatt az óra hosszan tartó viselése nagy intenzitású edzés
közben bőrirritációt okozhat. Ebben az esetben kérjük, azonnal hagyja abba az óra viselését.

• Az óra töltéséhez használja a mellékelt töltőkábelt. Mindig olyan hálózati adaptert használjon,
amelyek megfelelnek a helyi biztonsági szabványoknak, vagy minősített gyártók által készített!

• Az óra töltésekor mindig tartsa szárazon a hálózati és a töltőadaptert! Ne érintse meg őket
nedves kézzel, és ne tegye ki esőnek vagy más folyadéknak!

• Amikor a mágneses töltőkábel az áramforráshoz van csatlakoztatva, győződjön meg arról, hogy
a vezetőképes anyagok nem nyelődnek el rajta. Ellenkező esetben rövidzárlatot okozhat.

• Kérjük, hogy az órát -10°C és 45°C közötti hőmérsékleti tartományban használja. Ha a
környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, az óra meghibásodhat.

• Ez az óra beépített akkumulátorral van felszerelve, amely nem távolítható el. Ne szedje szét és
ne cserélje ki az akkumulátort!



• Ne tegye ki az elemeket vagy akkumulátorcsomagokat közvetlen 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 és cserélje ki. Ne dobja ki a használt elemeket a háztartási hulladékkal
együtt. Az órát és a használt elemeket a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően
áramtalanítsa.

• 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!
• Az óra és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. A fulladás és egyéb sérülések

elkerülése érdekében tartsa az órát és tartozékait gyermekektől távol!
• Az óra nem játék. Tartsa távol a gyermekektől!
• Ez a készülék nem orvosi eszköz, a szolgáltatott adatok és információk nem használhatóak fel a

betegségek diagnosztizálásához, kezeléséhez és megelőzéséhez!

Műszaki paraméterek

Modell: M2116W1
2,4 GHz-es Wi-Fi hálózat, Bluetooth csatlakozás
Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz Bluetooth® 5.2
Akkumulátor kapacitás: 470 mAh
Bemeneti feszültség: DC 5,0 V
Bemeneti áram: max: 500 mA
Kompatibilis: Ez az óra csak bizonyos Android vagy iOS rendszereket támogat. Részletes
információkért vásárlás előtt tekintse meg az óra termékoldalát a
www.mi.comorconsultsales/customerservice staff oldalon.

Szabályozási megfelelőségi információk

WEEE információ

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 a használt berendezéseit az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak
újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le, ezeket a kormány vagy a helyi hatóságok jelölik ki.
A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a
helyi hatóságokkal további információkért az ilyen gyűjtőhelyek helyéről, valamint feltételeiről.



EU megfelelőségi nyilatkozat

A 70mai Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az M2116W1 típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a címen érhető el
a következő internetes címen: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Biztonsági információk

Vigyázat
Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összezúzása
vagy elvágása robbanást okozhat.

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

Ha az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, az robbanást vagy gyúlékony
folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

Ez a készülék beépített akkumulátorral van felszerelve, amely nem eltávolítható vagy cserélhető.
Ne szerelje szét vagy módosítsa az akkumulátort egyedül. Az akkumulátor nem megfelelő
típusúra cseréje károsíthatja a biztosítékot (például bizonyos lítium akkumulátortípusok
esetében).

Az akkumulátor biztonsága

Az akkumulátor megrongálása vagy helytelen kezelése túlmelegedést, folyadékszivárgást vagy
robbanást okozhat.

Az esetleges sérülések elkerülése érdekében tegye a következőket:
• Ne nyissa ki, ne szerelje szét és ne javítsa az akkumulátort.
• Ne próbálja meg kicserélni a belső újratölthető lítium elemeket.
• Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátort.
• Ne zárja rövidre az akkumulátort, és ne tegye ki víznek vagy más folyadéknak.
• Tartsa távol az akkumulátort gyermekektől.
• Tartsa távol az akkumulátort a tűztől.
• Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű vagy rendkívül alacsony légnyomású

környezetben.
• Hagyja abba az akkumulátor használatát, ha az sérült, vagy kisülést vagy idegen anyagok

felhalmozódását észleli az akkumulátor vezetékein.
• Ne dobja az akkumulátort a szemétbe, amely hulladéklerakóba kerül.
• Az akkumulátor ártalmatlanítása során tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html


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 határértékek attól függenek, hogy ezt a berendezést a fejen vagy a csuklón használják-e. A
SAR-határérték 2,0 watt kilogrammonként, átlagosan 10 gramm szövet esetében a fejen való
használatra, és 4,0 watt kilogrammonként átlagosan 10 gramm szövet esetében a csuklón való
használatra. A tesztelés során ezek a berendezések rádióit a legmagasabb átviteli szintjükre
állítják, és olyan pozícióba helyezik, ahol száj melletti használatot szimulálnak, 5 mm-es
távolsággal a csuklón, leválasztás nélkül. Amikor a készüléket a szája közelébe helyezi, tartson
legalább 5 mm-es távolságot, így az expozíciós szintek a tesztelt szint alatt maradnak.
A tesztelés után a legmagasabb SAR-értékek a következők:
Száj mellett: 0,153 W/kg
Csukló: 0,214 W/kg

A felhasználói kézikönyvben nem szereplő információkért látogasson el a www.mi.com oldalra.

Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd. Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road,
Haidian District, Peking, Kína, 100085 Gyártó: 70mai Co., Ltd.
(egy Mi Ecosystem cég)
Cím: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, Kína

További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra.

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


