
                                                             Automatyczne rozpoczęcie ładowania Dostęp do Mi Home 
 

 

 
            INSTRUKCJA HEY PLSU 

Akcesoria 
1. Tracker; 
2. Ładowarka; 
3. Podręcznik; 
4. Certyfikat gwarancji. 

 
 

 
Korpus + odpinany pasek + ładowarka 

 
Pobierz aplikację po 
zakończeniu 
rejestracji, 
naciśnij przycisk 
wyszukiwania i połącz 
tracker tracker ze 
smartfonem. 
 

Jeśli dotkniesz przycisku, a ekran 
bransoletki nie zaświeci się, najpierw 
naładuj urządzenie, a następnie włóż je 
z powrotem do ręki. Podłącz ładowarkę 
do bransoletki we wskazanym kierunku, 
podłącz ją do źródła prądu 
elektrycznego. 
Na ekranie pojawia się wskaźnik stanu 
ładowania, tracer włącza się 
automatycznie. Podczas ładowania 
obserwuj port ładowania, aby uniknąć 
zanieczyszczenia styków, wnikania wody 
lub innych zagrożeń. 

 
 
 
 

Pobierz i zainstaluj aplikację na 
swoim telefonie. 

 
Zeskanuj kod QR, aby 
pobrać i zainstalować 
program Hey + lub 
znaleźć program na 
Playmarket. 

 

„Działa z MiJia” oznacza, że produkt 
może obsługiwać aplikację Mi Home 
lub urządzenia domowe Xiaomi. 
Należy pamiętać, że bransoletka 
została podłączona do rodziny Mi tylko 
w celu sprawdzenia poziomu 
oprogramowania, 
Xiaomi i MiJia nie robią tego 
domyślnie. 

 
 

 
Zeskanuj kod QR i zainstaluj aplikację Mi 
Home. 
 
 
 

Parametry 
Nazwa pozycji: Hej + Tracker; 
Model: B1800; 
Ekran: wyświetlacz AMOLED; 
Masa korpusu: 19,7 g 
Materiał bransoletki: elastomer 
plastikowy; Materiał zapięcia: stop 
aluminium; Regulowana długość; 155 
mm, 205 mm; Poziom wodoodporności: 
50 metrów; Zakres temperatur: 0 ° C - 
45 ° C; Połączenie bezprzewodowe: 
Bluetooth 4.2; Napięcie wejściowe: DC 
5 V; 
Prąd wejściowy: 90 mA; 
Pojemność baterii: 120 mAh; 
Typ baterii: polimerowa; 
Aby korzystać z bransoletki, potrzebujesz 
urządzeń obsługujących system Android 4.4 
+ / i0S 8.0. 

 

Używanie 
 

 

Po połączeniu tego modułu, może być 
sterowane za pomocą ekranu dotykowego. 
Przesuń w dół, aby uzyskać dostęp do 
panelu powiadomień. Przesuń palcem 
w górę, aby wejść do paska menu. 
Przesuń palcem w górę lub w dół, aby 
przeciągnąć ekran, aby przewinąć i kliknij, 
aby wejść do odpowiedniej funkcji. 
Naciśnij przycisk dotykowy, aby powrócić 
do poprzedniego ekranu. 

 

Lista usterek 
 

 

 
 
• Funkcje podane w instrukcji nie 

działają; 
• Ekran nie świeci, nie działa; 
• Brak wibracji; 
• Nie można zsynchronizować z 

określonym urządzeniem; 
• Uszkodzenie kadłuba spowodowane 

czynnikami konstrukcyjnymi lub 
materiałowymi; 

• Brak zasilania w kablu lub 
stykach urządzeń 

 
Gwarancja 

1. W ciągu 7 dni od daty zakupu, w przypadku problemu z „Listą 
usterek”, centrum serwisowe producenta ustala przyczynę problemu, po 
czym można wybrać bezpłatną wymianę produktu, zwrot pieniędzy lub 
naprawę. 
2. W ciągu 8–15 dni od daty zakupu, w przypadku problemu z „Listą 
usterek”, centrum serwisowe ustala problem, po czym wybiera bezpłatną 
wymianę produktu lub usługi. 
3. W ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, w przypadku wystąpienia 
problemu z „Listą usterek”, centrum serwisowe ustala problem, po czym 

zapewnia bezpłatną naprawę. 

Obecność toksycznych i szkodliwych substancji 

 

nazwy Toksyczne i niebezpieczne przedmioty i 
materiały. 
Pb, Hg, CD Kr PBB PBDE 

śledzenia X O O O O O 
Bateria O O O O O O 
bransoletki O O O O O O 
łączników O O O O O O 
USB linowe X O O O O O 


