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Felhasználói kézikönyv



1. Kijelző
2. Bekapcsológomb
3. Funkciógomb
4. Érzékelősziget
5. Vezeték nélküli töltőállomás

Áttekintés

Használat

Ügyeljen, hogy az óra a csuklón megfelelően helyezkedjen el, a kézfejtől 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 Mi Wear Lite (iOS) alkalmazást! 
Tartsa nyomva a bekapcsológombot 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 fiókba, 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 ugyanaz 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 bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg az óra visszaáll 
a gyári beállításokra! Ezután próbálja meg újra a párosítást, illetve a használatot!

Kezelés
❶ Az értesítéseket, a kijelzőn ujjal 

történő lefelé húzással lehet 
megnézni.

❷ Felfelé húzással lehet a 
kezelőpanelre jutni.

❸ A modulok között jobbra és 
balra húzással lehet lapozni.

❹ Az előző képernyőre visszatérni 
jobbra húzással lehet.

❶

❸

❷

❹
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A nyomógombok használata
Bekapcsológomb
• Tartsa nyomva 3 másodpercig a bekapcsoláshoz!
• Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva 3 másodpercig, majd válasszon a kikapcsolás, 

újraindítás, illetve a gyári visszaállítás közül!
• Tartsa nyomva 15 másodpercig az óra kikényszerített újraindításához!
• A főképernyőn nyomja meg a funkciólista megnyitásához!
• Bármelyik modulon állva nyomja meg a főképernyőre történő visszalépéshez!

Funkciógomb
• A főképernyőn nyomja meg a parancslista (alapértelmezés szerint edzéslista) 

megnyitásához!

GPS
Az óra támogatja a GPS (Global Position System) nyomkövetést. Szabadtéri gyakorlatok 
esetén, (pl. futás), a GPS automatikusan működésbe lép, és értesítést küld, ha a 
helymeghatározás sikeres, és leáll, ha abbahagyja az edzést. Tágas szabadtérben a 
legjobb a GPS vétel, míg sűrűn beépített területen, a kar felemelése segíthet a GPS 
vevőnek a helymeghatározásban. Csak akkor kezdje meg az edzést, amikor a GPS 
helymeghatározás sikeres.
Az óra A-GPS (Assisted GPS) funkcióval rendelkezik, ami felgyorsíthatja a 
helymeghatározást közvetlenül a GPS műholdakról származó adatokon keresztül. Mindig 
csatlakozzon a telefonhoz, hogy az adatok automatikusan szinkronizálódhassanak 
az alkalmazáson keresztül, így az A-GPS adatok frissülnek. Ha az adatok hét egymást 
követő napon nem szinkronizálódnak, az A-GPS adatok lejárnak és a helymeghatározási 
információkat újra le kell tölteni. A helymeghatározási információk frissítéséhez lépjen a 
szabadtéri gyakorlatok modulra! 

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

a töltés elindul!
• 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!

Óvintézkedések
Ha az órát pulzusszám mérésére használja, tartsa mozdulatlanul a csuklóját!
Az óra vízállósága 5 ATM (50 méter). Viselhető zuhanyzás közben, uszodában és part 
közelében, úszáskor. Azonban nem használható forró zuhany alatt, szaunában, valamint 
búvárkodás közben! Ügyeljen rá, hogy vízi sportok közben ne érjék közvetlenül az órát 
gyors áramlatok! A vízálló funkció nem állandó, és idővel csökkenhet az ellenállóság.
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 az óra hátulján ellenőrizhetők.
Az óra töltéséhez használja a mellékelt töltőállványt! 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 0 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 betegségek diagnosztizálásához, kezeléséhez és megelőzéséhez!
Tartsa az órát gyermekektől távol!
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!

• 1,43” AMOLED érintőkijelző
• 466×466 pixel felbontás, 326 ppi, 60 Hz
• Beépített GPS (GLONASS, Galileo, BDS)
• 5 ATM vízállóság
• Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
• Bluetooth 5.2 BLE, A2DP
• NFC funkció
• A-GPS (GPS, Glonass, Galileo, BeiDou)
• Pulzus (HR) és véroxigénszint mérés
• Érzékelő: gyorsulás, giroszkóp, geomágnes, környezeti fény, légnyomás
• 470 mAh lítium-polimer akkumulátor
• Töltés: 5 V, 1 A
• Üzemidő: 12 nap (átlagos)
• Üzemi hőmérséklet: 0-45 °C
• Méretek: 46,5×46,5×11 mm
• Pánthossz: 157-241 mm
• Súly: 69 g (pánttal)

Műszaki paraméterek

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