מדריך למשתמש
Mi Band 2

 1הרכבה וענידה של Mi Band

חיישן
Mi Band

א .החזיקו את החיישן ואת הרצועה.

רצועה

ב .הכניסו את החיישן לתוך ג .סגרו את
רצועת הMi -
הרצועה מלמעלה .כאשר
 Bandעל פרק
צד מגע הטעינה מוכנס
כף היד.
תחילה.
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 2התקנת אפליקציית  Mi Fitבטלפון
חפשו את אפליקציית  Mi Fitבחנות
האפליקציות  ,App Store/Google Playאו
סרקו את קוד  QRהמוצג כאן להורדה והתקנת
האפליקציה.

 3סנכרון ה Mi Band -עם הטלפון
פתחו את אפליקציית  Mi Fitועקבו אחר
ההוראות להתחבר לחשבון ה Mi-שלכם.
השתמשו באפליקציה לחיפוש הMi Band-
שלכם .כאשר ה Mi Band -רוטט וקולט
הודעה בלוח התצוגה ,לחצו על הכפתור
להשלמת תהליך הסנכרון.

2

3

 4השימוש בMi Band -
לאחר הסנכרון ,ה Mi Band -יתחיל לעקוב ולנתח
את התנועות ואת דפוסי השינה שלכם .לחיצה על
הכפתור תאפשר לכם לבדוק מהי השעה ,לעקוב
אחר מספר הצעדים שעשיתם ולנטר את פעימות
הלב שלכם.

 5טעינת הMi Band -

Mi Fit

לחצו על הכפתור כדי לבדוק את מצב הסוללה,
כשהסוללה נחלשת יש לטעון את ה .Mi Band

טעינה
מלאה

טעינה

קצב לב

צעדים

שעון

סוללה
חלשה

 6מפרט טכני
שם המוצר

Mi Band 2

קיבולת הסוללה

70mAh

דגם המוצר

XMSH04HM

סוללה

ליתיום-פולימר

סוג חיבור

Bluetooth 4.2 BLE

משקל

 7.0גר'

טמפרטורות הפעלה

℃ 45℃~0

עמידות למים

IP 67

אורך מתכוונן

 150מ"מ –  210מ"מ

אורך הרצועה

 235מ"מ

חומר לחצנית סגירה

סגסוגת אלומיניום

חומרי הרצועה

TPE

 7דרישות המכשיר:
תואם טלפונים מסוג  Miוכל מכשיר עם
בלוטות'  4.0ואנדרואיד  4.4ומעלה; תואם דגמי
אייפון  4sומעלה ופועל על מערכת הפעלה
אייפון  7.0ומעלה.

 8הודעת בטיחות
אין לנסות ולפתוח את החיישן בכוח.
החומרים שנמצאים בתוך מוצר זה ו/או
הסוללה שלו עלולים לגרום נזק לסביבה ו/
או לבריאות האדם אם מתעסקים ומשליכים
אותם בצורה לא נכונה.
אין לנסות ולפרק את הMi Band-
אין לחשוף את ה Mi Band-לאור שמש ישיר
למשך תקופות זמן ארוכות.
אין להיכנס עם ה Mi Band-לסאונה או
לחדר מלא אדים.

אזהרות בנוגע לסוללה הפנימית

אין לנסות ולהחליף את הסוללה של הMi-
 Bandאו לפתוח את הסוללה הפנימית בכוח.
השתמשו אך ורק עם הכבל הרשמי לטעינת
ה.Mi Band-

 10כתב אחריות
מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן.
לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר
לתקופה של  12חודשים מתאריך הקנייה
בכפוף לתנאים הבאים :אחריות זו בתוקף רק
בצירוף חשבונית הקנייה .האחריות לא תחול
במקרים הבאים :שימוש בלתי נאות ,שבר
מכל סיבה שהיא ,נזק לקוח או במקרה של
תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות
המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת
האחריות .האחריות אינה כוללת :נזק מכל
סוג ,צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים) ,חלקי

 9הודעות בדבר התאמה לתקנות
המכשיר תואם את פרק  15של חוקי ה.FCC-
ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:
 .1המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה
 .2מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה ,כולל
הפרעה העלולה לגרום להפעלה לא רצויה
של המכשיר.
FCC ID: 2AC8UXMSH04HM
מכשיר זה תואם את הדרישות הבסיסיות ואת
כל ההתניות הרלוונטיות האחרות של הנחייה
.EU/2014/53

מידע על השלכה ומחזור

סמל זה מציין כי יש להשליך מוצר זה בנפרד
מהפסולת הביתית הרגילה בסוף חייו .נא להיות
מודעים לכך מכיוון שזוהי האחריות שלהם
להשליך ציוד אלקטרוני במרכזי המחזור
כדי לסייע בשמירה על משאבי הטבע.
פלסטיק או מתכת של המוצר ,חלקי גומי ,נזק
לשקע טעינה ,שימוש במתאם חשמל שונה
מהמצוין בהוראות השימוש.
לידיעתך:
 .1אחריות על המוצר הינה ל 12-חודשים.
 .2האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם
שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
 .3זמן טיפול במעבדה הינו בין  10-14ימי
עסקים  -מסירת המוצר למרכז שירות הינו
על אחריות הלקוח ועל חשבונו.

רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובתsupportmi@hemilton.co.il :
היבואן :המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ,האופה  ,8מודיעין08-6852114 ,

