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Smart Band 7 Pro Használati útmutató
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Figyelmeztetés

• Tartsa csuklóját mozdulatlanul, amikor pulzust mér az eszközzel.

• Az okosóra vízállósága 5 ATM értékelésű (50 méter mélységig). Viselhető  
 úszómedencében, partmenti úszás közben vagy egyéb sekély  
 vizes tevékenységek vbégzésekor. Nem használható azonban forró vizes  
 zuhany, szaunázás vagy búvárkodás közben. Továbbá kerülje az okosóra  
 közvetlen kitettségét sebes sodrásnak vízisport űzése körben. A vízállósági  
 funkció nem maradandó; idővel csökkenhet a mértéke.

• Az okosóra érintőképernyője nem működtethető víz alatt. Ha  
 az okosóra vízzel érintkezik, használat előtt törölje szárazra egy puha ronggyal.

• Napi használatkor ne viselje az okosórát túl szoros szíjjal, és próbálja az  
 érintkezési felületet szárazon tartani. Rendszeresen tisztítsa meg a szíjat vízzel.

• Ha a termékkel érintkezett bőrfelületén bőrpír vagy duzzanat jelentkezik, azonnal  
 fejezze be a termék használatát, és keresse fel orvosát.

• Az okosóra nem orvosi eszköz, így az általa nyújtott adatok vagy információk nem  
 képezhetik diagnózis, kezelés vagy betegség- megelőzés alapját.

• Az okosórában lévő lítium-polimer akkumulátort nem lehet eltávolítani. Az  
 akkumulátor és a termék épsége érdekében önállóan ne cserélje az akkumulátort.  
 A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az akkumulátort  
 ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt. A termék ártalmatlanítását a helyi  
 törvények és előírások szerint kell végrehajtani.
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Figyelmeztetés

• Ne szerelje szét, üssön rá vagy törje össze az akkumulátort, és ne dobja tűzbe.  
 Azonnal fejezze be az akkumulátor használatát, ha annak eldeformálódását  
 vagy folyadék szivárgását tapasztalja. Ne tegye ki napfénynek vagy nyílt lángnak,  
 és ne használja olyan környezetben, ahol extrém magas az átlaghőmérséklet.

• Ha hosszú ideig nem tervezi használni az okosórát, kapcsolja ki, majd tegye el.  
 Az akkumulátor telhűjes lemerülése okozta károsodás elkerülése érdekében 6  
 havonta egyszer teljesen töltse fel az okosórát.
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Az akkumulátor biztonságos kezelése

• A termék beépített akkumulátorral van ellátva, amely nem távolítható el, és  
 nem cserélhető. Önállóan ne szerelje szét vagy módosítsa az akkumulátort.

• Az akkumulátor tűzbe, forró helyre, vízbe vagy egyéb folyadékba dobása, illetve  
 mechanikai összepréselése vagy felvágása robbanásveszélyes.

• Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű közegnek való kitétele  
 robbanásveszélyes, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

• Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak való kitétele  
 robbanásveszélyes, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
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A termék áttekintése

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg 
későbbi felhasználásra.

Megjegyzés: A Használati útmutatóban feltüntetett termék, kiegészítők és 
Használati felület csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a 
termék fejlesztései következtében eltérhetnek.

Okosóra

Töltőkábel

Érintőképernyő Mikrofon

Gyorskioldó gomb
Érintkezési pont

Pulzusérzékelő

Gyorskioldó gomb

a

b
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1.  Húzza meg a szíjat kényelmesen szorosra a csuklója körül, kb. egy ujjnyi   
 szélességre a csuklótájéktól.

2. A pulzusérzékelő optimális működése érdekében az okosóra hátulja   
 mindenképpen érjen hozzá a bőréhez. Az okosórát ne viselje túl szorosan, se   
 túl lazán, de hagyjon némi helyet, hogy a bőre lélegezhessen. Aktivitás előtt   
 húzza meg a szíjat, majd a mozgás végeztével lazítsa meg kellő mértékben.

Túl laza
Ha az okosóra könnyedén le-fel jár 
a csuklón, vagy a pulzusérzékelő 
nem tud adatot gyűjteni, próbálja 

szorosabbra húzni a szíjat.

Pont jó
Az okosóra szíja 

kényelmesen illeszkedik 
a csuklóra.

Viselés
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1.  Az okosóra első bekapcsolásakor csatlakoztassa az órát a tápkábellel egy   
 áramforráshoz. A lenti QR-kód beolvasásával letöltheti az alkalmazást.  
 Párosítsa a Xiaomi Smart Band 7 Pro nevű eszközt az alkalmazással, mielőtt  
 használatba venné.

2. Jelentkezzen be az alkalmazásban a Xiaomi-fiókjával, és az utasításokat követve  
 csatlakoztassa és párosítsa az okosórát a telefonjával. Amint az okosóra rezeg,  
 és megjelenik a kijelzőjén a párosítási kérelem, a kijelző érintésével hajtsa végre  
 a párosítási folyamatot.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a telefonon be van kapcsolva a Bluetooth. 
Párosítás közben tartsa egymáshoz közel az okosórát és a telefonját.

(Párosítja 
a telefonnal?)

Android 6.0 és iOS 10.0 vagy újabb

Csatlakozás az alkalmazáshoz

Pair with phone?

Pair with phone?
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Az okosóra használata

Ha az okosórát sikeresen párosította a telefonjával, az okosóra elkezdni nyomon 
követni és kielemezni a napi aktivitását és alvási szokásait.

A kijelző tartalma érintésre felvillan.

Értesítések megtekintése: Húzza lefelé az ujját a kezdőképernyő tetejétől.

Funkciólista megnyitása: Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyő aljától.

Widget váltása: Húzza balra az ujját a kezdőképernyőn. 

Vezérlőpult megnyitása: Húzza jobbra az ujját a kezdőképernyőn.

Visszalépés: Egyéb lapokon húzza jobbra az ujját a lap bal szélétől.
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Az okosóra első bekapcsolásakor csatlakoztassa az órát a tápkábellel egy 
áramforráshoz.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, haladéktalanul töltse fel.

Töltés
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A szíj igazítása, szét- és összeszerelése

Igazítsa meg a szíj csatját a csuklója körméretének megfelelően.  
A szíj szét- és összeszereléséhez tekintse meg az alábbi ábrákat. A szíj 
meghúzásával ellenőrizze a stabil rögzítést.

A szíj szétszerelése

Az egyik kezével nyomja meg a gyorskioldó gombot, ezzel egyidőben pedig húzza 
ki a szíjat a másik kezével.

A szíj összeszerelése

Igazítsa a szíj illesztőnyílását az okosórához az ábra szerint, majd helyezze fel a 
szíjat az órára, amíg kattanást nem hall.
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A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és a 
Xiaomi Inc. általi használatuk engedélyhez kötött. Az egyéb márkajelzések és 
kereskedelmi nevek jogos tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Termék: Smart Band 
Név: Xiaomi Smart Band 7 Pro 
Modell: M2141B1 
Vezeték nélküli kapcsolat: alacsony energiafelhasználású Bluetooth® 5.2 
Vízállóság: 5 ATM 
Üzemi hőmérséklet: 0°C–45°C 
Szíj anyaga: Hőre lágyuló elasztomer 
Csat anyaga: POM 
Beállítható hossz: 130–205 mm 
Termék méretei: 44,7 × 28,8 × 11 mm 
Nettó súly: kb. 31 g (szíjjal együtt) 
Kompatibilitás: Android 6.0 és iOS 10.0 vagy újabb verziók 
Akkumulátor típusa: Lítium-ionos polimer akkumulátor 
Akkumulátorkapacitás: 235 mAh 
Bemeneti felszültség: 5 V      350 mA max. 
Bluetooth üzemi frekvencia: 2402–2480 MHz 
Maximális kimeneti feszültség: ≤ 13 dBm 
Átviteli frekvencia – GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou: 1559–1610 MHz
Az okosórára vonatkozó terméktanúsítványokat lásd:  
Settings (Beállítások) > About band (Az okosóra névjegye) > Regulatory 
(Szabályozás)> 

Műszaki leírás
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Kérjük, kezelje hulladék-szempontból is megfelelően ezt a 
terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási 
hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az 
ellenőrzés nélküli hulladékle- rakás környezetben, vagy az emberi 
egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében 

kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve 
elő a fenntartható újrahasznosí- tást. A termék visszaszolgáltatása során 
használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba  
a termék értékesítőjével. A termék forgalmazói, értékesítői környezetvédelmileg 
biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.

A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy 
a jelen M2141B1 modellszámú rádiófrekvenciás berendezés 
megfelel a 2014/53/EU európai irányelvnek. Az EU 

megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Gyártó:  Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Cím:       #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, 
               Haidian District, Beijing, Kína, 100085
 További információ: www.mi.com

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:
Ingram Micro Magyarország Kft.  

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Hulladékkezelési információk

EU Megfelelőségi Nyilatkozat


