
Transmisja danych Bluetooth
Po połączeniu z telefonem komórkowym zegarek natychmiast
zsynchronizuje niektóre dane z telefonem komórkowym przez
Bluetooth, w tym pogodę, wiadomości z powiadomieniami,
sportowe dane zdrowotne itp. Po rozłączeniu połączenia lub
wyłączeniu Bluetooth dane nie zostaną zsynchronizowane.

Środki ostrożności
1. Wyniki pomiarów tego produktu służą wyłącznie jako
odniesienie, a nie do celów medycznych. Należy postępować
zgodnie z zaleceniami lekarza i nigdy nie dokonywać
autodiagnozy i leczenia na podstawie wyników pomiarów.
2. Stopień wodoodporności tego produktu to IP68 i nie można
go używać do głębokiego nurkowania i długotrwałego
moczenia w wodzie. Ponadto produkt ten nie jest odporny na
gorącą wodę, ponieważ para wodna będzie oddziaływać na
inteligentny zegarek.
3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej
instrukcji bez uprzedzenia. Niektóre funkcje różnią się w
odpowiedniej wersji oprogramowania, co jest normalne.

Ładowanie
Dopasuj metalowe styki magnetycznego kabla ładującego i
bądź blisko styków ładowania zegarka. Magnetyczny kabel
ładujący zostanie automatycznie podłączony do styków
ładowania zegarka, aby rozpocząć ładowanie, a instrukcje
dotyczące ładowania zostaną wyświetlone na ekranie
zegarka.

1. Nie ładuj w wilgotnym środowisku;
2. Upewnij się, że metalowe styki na obudowie zegarka i
magnetyczny kabel ładujący nie są zabrudzone ani
skorodowane;
3. Proszę regularnie czyścić metalowe styki z tyłu zegarka i
magnetyczny kabel ładujący czystą fl pierścieniem. Upewnij
się, że styki zegarka i magnetycznego kabla ładującego są
w pełnym kontakcie, aby zapewnić normalne ładowanie;
4. Ten produkt nie jest wyposażony w zasilacz. W trosce o
bezpieczeństwo swojej rodziny i mienia możesz skorzystać
z portu USB komputera lub wybrać zasilacz o mocy
wyjściowej nieprzekraczającej 5V 1A podczas ładowania.
Kupuj zasilacze za pośrednictwem oficjalnych kanałów i
unikaj używania fałszywych zasilaczy niskiej jakości, aby
uniknąć pęknięcia lub pożaru.
Transmisja danych Bluetooth
Po podłączeniu do telefonu komórkowego zegarek
natychmiast zsynchronizuje niektóre dane z telefonem
komórkowym przez Bluetooth, w tym pogodę, wiadomości
z powiadomieniami, sportowe dane zdrowotne itp. Po
rozłączeniu połączenia lub wyłączeniu Bluetooth dane nie
zostaną zsynchronizowane. .

Środki ostrożności
1. Wyniki pomiarów tego produktu służą wyłącznie jako
odniesienie, a nie do celów medycznych. Należy
postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i nigdy nie
dokonywać autodiagnozy i leczenia na podstawie wyników
pomiarów.
2. Stopień wodoodporności tego produktu to IP68 i nie
można go używać do głębokiego nurkowania i
długotrwałego moczenia w wodzie. Ponadto produkt ten
nie jest odporny na gorącą wodę, ponieważ para wodna
będzie oddziaływać na inteligentny zegarek.
3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej
instrukcji bez uprzedzenia. Niektóre funkcje różnią się w
odpowiedniej wersji oprogramowania, co jest normalne.

Opis produktu
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem
produktu i zachowanie jej w odpowiedni sposób
Lista pakowania: inteligentny zegarek (w tym pasek) X 1, magnetyczny
kabel ładujący X 1,
instrukcja produktu X 1, ważne informacje o produkcie i karta
gwarancyjna X 1

1. Zeskanuj powyższy kod QR lub wyszukaj „WearFit pro” w
Android App Store / APP Store, pobierz i zainstaluj aplikację
WearFit pro.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć,
otworzyć i wejść do aplikacji „WearFit pro”, wyszukać
urządzenie zgodnie z kreatorem połączenia APP, wybrać
model urządzenia i zakończyć połączenie i parowanie.
Wskazówki: Po pierwszym połączeniu aplikacji z systemem iOS
urządzenia Apple, pojawi się prośba o parowanie Bluetooth.
Kliknij „Paruj”, aby się połączyć, a bransoletka może odbierać
powiadomienia, takie jak połączenia i wiadomości tekstowe z
systemu iOS.

Smartwatch XIAOMI MIBRO AIR
– IP68 BT5.0 HD

Podstawowe parametry
Nazwa: Mibro Air Input: 5V 1A Max.
Model: XPAW001 Rozmiar: 42 × 8,95 mm
Napięcie nominalne: 3,7 V Pojemność baterii: 200 mAh
Napięcie odcięcia ładowania: 4,2 V.
Wymagania sprzętowe: Android 4.2 lub iOS 8.4 i nowsze


