
Mibro Lite



Lista pakowania: Mibro Lite (w tym pasek) X 1, skrócona instrukcja X1,
instrukcja obsługi X 1 Ładowanie magnetyczne X 1.

Przesuń w dół: wywołaj centrum sterowania

Włączanie:
Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy,
aż ekran się zaświeci Przesuń w prawo:
Przesuń w lewo: Wyłączanieff: Podział
ekranu
Klawisz skrótu funkcji Długie naciśnięcie
przycisku przez 2 sekundy interfejsu
menu, aż ekran się wyłączy
Powrót: Kliknij

Przesuń w górę: interfejs informacyjny

Przegląd produktów

Przyciski i dotyk

Opis produktu

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu i
właściwe jej przechowywanie

Przycisk Strona główna

Przycisk
Strona
główna

W pełni dotykowy
wyświetlacz

Port ładowania
(dodatni)

 
Czujnik tętna    Port doładowania (ujmeny)



Porady:
1. Aby uzyskać lepsze wrażenia z użytkowania, zaktualizuj aplikację do
najnowszej wersji zgodnie z monitem.
2. System wymaga systemu Android 5.0 lub iOS 10.0 lub nowszego.

1. Przy pierwszym użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk home zegarka
przez 2 sekundy, aby go włączyć;
2. Zeskanuj telefonem kod QR po prawej stronie, pobierz
Aplikacja „Mibro Fit” lub wyszukaj aplikację „Mibro Fit” w sklepie
Android App Store/iOS App Store, pobierz i zainstaluj.

Proszę zeskanować
Kod QR do pobrania
aplikacji „Mibro Fit”

Włącz i zainstaluj aplikację



Włącz uprawnienia do samodzielnego uruchamiania
Backstage ochrona zużycia energii
Oczyść ochronę za kulisami
Włącz powiadomienia o wiadomościach

Porady:
1. Nie paruj bezpośrednio przez Bluetooth w ustawieniach telefonu;
2. Gdy urządzenie z systemem iOS po raz pierwszy połączy się z aplikacją,
otrzyma monit z żądaniem parowania Bluetooth. Aby się połączyć, należy
kliknąć „Parowanie”, aby zegarek mógł otrzymywać powiadomienia i
przypomnienia o połączeniach i SMS-ach. z systemu iOS;
3. Po pierwszym połączeniu urządzenia z systemem Android z aplikacją
zostanie wyświetlony monit o otwarcie uprawnień aplikacji. Proszę otworzyć
uprawnienia zgodnie z monitem, w przeciwnym razie połączenie będzie z
małym prawdopodobieństwem niestabilne.

Przesuń w dół interfejs wybierania, aby szybko przejść do centrum
sterowania, kliknij kod QR i użyj funkcji skanowania kodu QR w aplikacji,
aby zeskanować kod QR, aby połączyć się z zegarkiem i zakończyć
parowanie. Lub użyj funkcji zarządzania połączeniem w App, aby wyszukać
urządzenie, wybierz „XPAW004” i kliknij, aby zakończyć parowanie.

Podłącz zegarek

Użyj skanującego
kodu QR "mibro fit"

do parowania

Uprawnienia do otwierania urządzeń z Androidem



1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć i wyłączyć;
2) Na stronie wybierania naciśnij krótko, aby wejść do menu i powrócić do wybierania;
3) Gdy ekran jest wyłączony, naciśnij krótko, aby go podświetlić;
4) Inne strony naciśnij krótko, aby powrócić do strony wybierania.

1) Karta skrótu: strona wybierania pojawia się po przesunięciu w prawo. Kliknij fizyczny
przycisk lub przesuń w lewo, aby powrócić.
2) Inteligentne komponenty: przesuń w lewo na stronie pokrętła, aby przejść do
inteligentnych komponentów. Wstępnie ustawione przez system 3 komponenty. Kliknij
"Dodaj komponent" po prawej stronie, aby dodać do 5 komponentów. Przytrzymaj
długo komponent, aby przejść do "Usuń komponent "strona;
3) Przełącznik wybierania: naciśnij ekran na długości strony wybierania, aby wybrać
pokrętło.Wybierz odpowiednie pokrętło i wróć do strony wybierania głównego.
Uwaga: 6 tarcz jest wstępnie ustawionych w systemie, a ostatnia tarcza to „Strona
wybierania niestandardowego”. Miniatura zostanie wyświetlona dopiero po ustawieniu
tarczy niestandardowej w aplikacji „Mibro Fit”, aby można ją było wybrać jako główną
Wybierz;
4) Menu skrótów: przesuń w dół na stronie wybierania, aby powrócić;
5) Powiadomienie o wiadomości: przesuń na stronie wybierania, przesuń lub przesuń w
prawo do tyłu;
6) Gdy wiadomość zostanie wysłana do zegarka, pojawią się szczegóły informacji.
Przesuń w prawo lub naciśnij przycisk home, aby powrócić do tarczy.

1. Kluczowa definicja

2. Wybierz gest dotykowy strony

Instrukcja obsługi



Dla treningu dostosowania oddechowego można ustawić inną częstotliwość i czas.

Po podłączeniu telefonu komórkowego możesz sterować odtwarzaniem muzyki z
telefonu komórkowego.

Rejestruj dane dotyczące codziennych ćwiczeń, w tym liczbę kroków, dystans,
kalorie, czas aktywności, czas aktywności.

 
Inteligentne monitorowanie jakości snu, naukowa analiza czasu snu, rejestrowanie
danych dotyczących snu z 7 dni.

Wykrywaj tętno w dowolnym miejscu i czasie, dokonuj analizy wykresów
naukowych i rejestruj najnowsze 7 danych dotyczących tętna.

 
Tlen we krwi był wykrywany zawsze i wszędzie, a analiza wykresu naukowego
została przeprowadzona w celu zarejestrowania danych dotyczących tlenu we
krwi z ostatnich 7 razy.

 
Bieżnia, bieganie na świeżym powietrzu, spacery, piłka nożna, badminton, tenis,
koszykówka, jazda na rowerze, maszyna eliptyczna, pieszo, joga, trening siłowy,
trekking, bezpłatne treningi.

Data

Sen

Sport

Tętno

Natlenienie
Krwi

Muzyka

Cechy

Strona funkcji: na stronie menu kliknij ikonę każdej aplikacji, aby przejść
do odpowiedniej funkcji, przesuń w prawo i naciśnij przycisk home, aby
powrócić do strony wybierania głównego.

3. Obsługa strony funkcji

Trening
Oddechu



Spotkania

Timer

Ustawienia

STress

Pogoda

Stoper

Kalkulator

Przypomnienia o bezruchu, przypomnienia o piciu, przypomnienia o lekach,
przypomnienia o podróży, przypomnienia o wysokim tętnie, przypomnienia o
ćwiczeniach, przypomnienia o czytaniu, przypomnienia o przeoczeniu

Oglądaj szybki minutnik.

Po podłączeniu telefonu komórkowego możesz zsynchronizować
pogodę w aplikacji.

Uruchom funkcję stopera.

Funkcja Smart nie przeszkadzać i czasowa nie przeszkadzać
zegarka, wszystkie przypomnienia zostaną wyłączone po otwarciu.

Monitoruj zmianę wartości stresu w ciągu jednego dnia i utwórz ikonę
analizy.

Mini kalkulator

Po podłączeniu telefonu możesz znaleźć telefon przez zegarek

Zanotuj zmianę intensywności ćwiczeń i wartości efektywnej w ciągu
tygodnia.

Wyszukaj
swój telefon

Ostrzeżenie
zdrowotne

Nie
przeszkadzać

Jasność, Czas wyłączenia ekranu, Ekran nadgarstka włączony, Nie przeszkadzać,
Wibracje, Język, Połączenie z telefonem, Informacje o zegarku, Przywróć ustawienia
fabryczne, Uruchom ponownie, Wyłącz i inne ustawienia.



Proszę wyrównać metalową powierzchnię portu magnetycznego kabla
ładującego i być blisko styków ładujących zegarka Magnetyczny kabel ładujący
zostanie automatycznie podłączony do styków ładujących zegarka, aby
rozpocząć ładowanie, a instrukcje ładowania zostaną wyświetlone na ekranie
zegarka.

Notatka:
1. Nie ładuj w wilgotnym środowisku;
2. Upewnij się, że metalowa powierzchnia portu na korpusie zegarka i magnetyczny kabel
ładujący nie są brudne ani skorodowane;
3. Należy regularnie czyścić metalową powierzchnię portu z tyłu zegarka i magnetyczny kabel
ładujący za pomocą czystej flanszy.Upewnij się, że styki zegarka i magnetyczny kabel
ładujący są w pełnym kontakcie, aby zapewnić normalne ładowanie;
4. Ten produkt nie jest wyposażony w zasilacz.W celu zapewnienia bezpieczeństwa swojej
rodzinie i mienia możesz użyć portu USB komputera lub wybrać zasilacz o mocy
wyjściowej nie przekraczającej 5V 1A podczas ładowania.Zakup zasilacze formalnymi
kanałami i unikaj używania niskiej jakości fałszywych zasilaczy, aby uniknąć wybuchu lub
pożaru.

Ładowanie



1. Wyniki pomiarów tego produktu służą wyłącznie jako odniesienie, a
nie do jakichkolwiek celów medycznych lub podstaw. Proszę
postępować zgodnie z instrukcjami lekarza i nigdy nie przeprowadzać
autodiagnozy i leczenia w oparciu o wyniki pomiarów.
2. Stopień wodoodporności tego produktu to IP68, ale nie jest odporny
na wodę morską, głębokie nurkowanie i długie moczenie w wodzie.
Jednocześnie nie zapobiega gorącej wodzie, ponieważ para wpływa na
zegarek.
3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez
uprzedzenia. Niektóre funkcje są inne w odpowiedniej wersji
oprogramowania, co jest normalne.

Po połączeniu z telefonem komórkowym zegarek zsynchronizuje
niektóre dane z telefonem komórkowym przez Bluetooth, w tym
pogodę, powiadomienia, dane sportowe itp. Po rozłączeniu lub
wyłączeniu Bluetooth dane nie będą synchronizowane.

Środki ostrożności

Transmisja danych Bluetooth



Klient: Zhenshi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Adres: pokój 4015, budynek 2, nr 588, Zixing Road, Minhang

Dzielnica, Szanghaj Producent: Shenzhen Wake Up Technology Co., Ltd. Adres:

1501, Blok E, Faza II, Galaxy WORLD, Minle Community, Minzhi Street, Longhua

District, Shenzhen

Nazwa: Mibro Lite 
Wejście: 5V 1A Max.
Model: XPAW004 
Rozmiar: φ43 x 9,8 mm
Napięcie nominalne: 3,7 V P
ojemność baterii: 230 mAh 
Napięcie odcięcia ładowania: 4,2 V
Identyfikator FCC: 2AXCI-XPAW004
Wymagania sprzętowe: Android 5.0 lub iOS 10.0 i nowsze

Podstawowe parametry



Oświadczenie FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC
z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków: (1) to urządzenie nie może powodować
szkodliwe zakłócenia i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia;
odbierane, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą
unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.
UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B,
zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach mieszkaniowych. i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest
zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji.
Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co może być
określone przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik:
zachęca się do próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:
·Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
·Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
· Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
· Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących

ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane bez ograniczeń w warunkach ekspozycji przenośnej.


