
Skala składu ciała Mi2 
INSTRUKCJA OBSŁUGI  

Instrukcja dotycząca skali składu ciała Xiaomi Mi PL v1.0 - Strona 1 Niniejszy 
dokument i cała jego zawartość są własnością firmy WayteQ Europe Kft. 

Korzystanie z WayteQ Europe Kft. Bez pisemnej zgody jest surowo zabronione. 
Dziękujemy za wybranie produktu Xiaomi!  
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem, abyś mógł łatwo i łatwo korzystać z 
urządzenia.  
W celu uzyskania lepszej obsługi zawartość instrukcji obsługi może ulec zmianie! 
Funkcje i cechy urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia! Jeśli zauważysz 
rozbieżność, odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać najnowsze 
informacje!  

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA  
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  
Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać poniższych instrukcji. Może to 
zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i innych wypadków.  

● Urządzenie nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach, optymalna temperatura to ok. 25 ° C 
● Nie używaj urządzenia mokrymi stopami lub na mokrej powierzchni, ponieważ może to 
doprowadzić do wypadku.  
● Aby uniknąć ryzyka upadku, nigdy nie stawaj na krawędzi lub krawędzi wagi. ● Nie używaj 
urządzenia w wilgotnym środowisku ani nie zanurzaj go w wodzie. ● Po wyczerpaniu baterii 
natychmiast wyjmij je z urządzenia, aby zapobiec korozji i wyciekowi baterii.  
● Używanie wagi nie jest zalecane dla osób z rozrusznikiem serca lub innym implantem. ● 
Zmierzone dane mogą się również różnić w przypadku kobiet w ciąży, sportowców i osób w 
szczególnych sytuacjach.  
● Maksymalna mierzalna waga i maksymalna nośność urządzenia to 150 kg. 
● Wagę stawiać wyłącznie na płaskiej powierzchni!  
● Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego.  
● Urządzenie jest czułym urządzeniem technicznym, należy je chronić przed upadkami i 

uderzeniami.  
● Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur i 

bezpośredniego światła słonecznego.  
● Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci  
● . Urządzenie to nie jest zabawką! We wszystkich przypadkach dzieci mogą go używać tylko pod                

nadzorem rodziców! Przechowuj urządzenie i jego akcesoria oraz części opakowania poza           
zasięgiem małych dzieci, ponieważ małe części mogą spowodować uduszenie lub inne           
obrażenia!  

● Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.  
● Urządzenie może być demontowane tylko przez upoważnioną osobę (serwis marki). ● W 
przypadku zamoczenia natychmiast wyłączyć urządzenie. Nie rozbierać do suszenia, nie używać 
urządzenia grzewczo-suszącego, np. suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa itp. ● W 
przypadku pytań prosimy o kontakt z serwisem.  

● Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach temperaturowych (poniżej 0°C i+ 
40°powyżej), ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia i uszkodzić baterię. ● Nie rzucaj, 
nie uderzaj ani nie blokuj urządzenia, ponieważ może to uszkodzić płytę główną urządzenia.  

Czyszczenie wagi  
● Aby usunąć odciski palców i inne zabrudzenia, użyj miękkiej, gładkiej szmatki, takiej jak 

szmatka. ściereczka do czyszczenia obiektywu aparatu.  
● Nie używaj środków czyszczących zawierających chemikalia lub substancje powodujące 

korozję, ponieważ może to spowodować uszkodzenie osłony wagi.  
● Obudowę urządzenia można czyścić wilgotną szmatką. 
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zabronione. 

Model: XMTZC05HM  
Wymiary: 300 x 300 x 20 mm  
Waga: 1,7 kg.  
Zakres pomiarowy: 100 g. ~ 150 kg.  
Jednostka: kg. / funt  
Dokładność pomiaru: 0,1 kb / funt  
Pokrywa: szkło hartowane + tworzywo  
ABS Połączenie bezprzewodowe: Bluetooth 5.0  
Zakres pracy: 0°C ~ 40°C  
Zasilanie: 4 x baterie AAA  
Zastosowanie: Mi Fit  
Zgodność: Android 4.4+ / iOS 9.0 +  
* Wszystkie dane są mierzone w wewnętrznych warunkach laboratoryjnych i mogą różnić się w rzeczywistości z 
powodu różnych wzorców użytkowania i zmian w środowisku.  

ZAWARTOŚĆ  
● PUDEŁKA Skala składu ciała Mi 2 Wagi  
● Instrukcja obsługi  
● Karta gwarancyjna  
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Przetwarzanie odpadów Przetwarzanie odpadów  
jest objęte Dyrektywą Europejską 2002/96 / WE.  
Odpady elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Aby uzyskać więcej 
informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub organami ochrony środowiska.  

Producent:  
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.  
Adres: 10F-B4, Budynek B, Międzynarodowy Park Innowacji, 1 Keyuan Weiyi Road, 
Laoshan, Qingdao, prowincja Shandong, Chiny  

Deklaracja zgodności (streszczenie)  
Sprzedawca oświadcza, że urządzenie jest jest zgodny z przeznaczeniem i jest dostarczany zgodnie 
z przepisami wraz z naklejką produktu, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku węgierskim. 
Na podstawie deklaracji opublikowanej przez producenta produkt jest wprowadzany do obrotu ze 
znakiem zgodności CE zgodnie z § 5 ust. 1 dekretu IKIM 79/1997 (XXII.31.).  

jakości  
Certyfikat Sprzedawca oświadcza, że urządzenie jest zgodne z 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Jest zgodny 
z charakterystyką techniczną podaną w opisie zgodnie z dekretem nr  
© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone dla WayteQ Europe Kft.  

 

WKŁADANIE BATERII  

Otwórz pokrywę baterii z tyłu urządzenia, a następnie włóż 4. Baterie AAA zgodnie z ilustracją, a 
następnie zamknij pokrywę baterii.  
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POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ 

 

Mi Fit  

POŁĄCZ Z WAGĄ  

 




