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Mi Action Camera 4K

Xiaomi Pametna tehtnica
Mi Smart Scale 2

Navodila za uporabo
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Pred uporabo natančno preberite ta navodila in jih shranite za 
nadaljnjo uporabo.

Vstavljanje baterij

Odstranite nalepko in odprite pokrovček za baterije ter vstavite tri 
baterije AAA 1,5 V, kot je prikazano na sliki. Ponovno namestite 
pokrovček.
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Namestitev aplikacije

Skenirajte QR kodo, da prenesete in namestite najnovejšo 
različico aplikacije Mi Fit ali jo poiščite v trgovini Google Play/App 
Store ali drugih trgovinah z aplikacijami.

Povezovanje z aplikacijo
Odprite aplikacijo Mi Fit in se prijavite z Mi računom, nato 
tehtnico seznanite z računom ter vnesite svoje osebne podatke v 
skladu z navodili na zaslonu.
Po seznanitvi tehtnice lahko podatke tehtanja in analizo teže MiSho
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preverite v aplikaciji Mi Fit ter aplikaciji Mi Home/Xiaomi 
Home*.

* Aplikacija se v Evropi (razen v Rusiji) imenuje Xiaomi Home.
Ime aplikacije, ki je prikazano na vaši napravi, naj bo privzeto. 
Osebni podatki se uporabljajo za analizo vaše teže. Za 
zagotovitev točnosti rezultatov vnesite točne osebne podatke.

Tehtanje 
Tehtnico položite na trda, ravna tla. Upoštevajte usmeritev in 
položaj, prikazan na sliki, stopite na tehtnico in stojte z obema 
nogama na sredini tehtnice.
Ko začne utež na tehtnici utripati, je tehtanje končano in analizo 
teže si lahko ogledate na vašem telefonu.
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Podatki o analizi teže, ki jih ponuja lestvica, so samo referenčni in 
jih ne jemljite kot zdravniški nasvet.

Tehtanje 
Pri tehtanju utripajoči "L" pomeni nizko raven 
baterije in baterije morate čim prej zamenjati.
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Med tehtanjem utripajoči "0L" pomeni, da je 
tehtnica preobremenjena nad svojo največjo 
zmogljivost, ki znaša 150 kg.

Izbira enote za tehtanje

Tehtnica privzeto izračuna težo v kilogramih (kg). Enoto za 
tehtanje lahko spremenite v nastavitvah naprave v aplikaciji Mi Fit.
Tehtnica lahko prikazuje težo v kilogramih (kg) ali funtih (lbs).

Varnostni ukrepi
1. Da ne bi zdrsnili, tehtnice ne postavljajte na spolzka tla in je
ne uporabljajte, ko imate mokre noge ali je tehtnica mokra.
2. Vedno stojte na sredini tehtnice, da se med tehtanjem ne 
bi prevrnili. 
3. Tehtnico uporabljajte samo v suhem okolju in je ne
potapljajte v vodo.MiSho
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4. Za ćiščenje površino tehtnice obrišite z vlažno krpo in blagim 
detergentom. Ne uporabljajte organskih topil ali drugih 
kemikalij.
5. Ko se baterije izpraznijo, jih takoj odstranite, da preprečite 
uhajanje tekočine in korozijo.
6. Ta tehtnica ni priporočljiva za ljudi, ki imajo srčni spodbujevalnik
ali druge implantirane medicinske pripomočke. Podatki sestave 
telesa morda ne bodo natančni pri profesionalnih športnikih, 
nosečnicah in nekaterih drugih ljudeh s posebnimi stanji.
7. V aplikaciji Mi Fit lahko preizkusite funkcijo merjenja ravnotežja 
"na eni nogi". Ko čutite, da izgubljate ravnotežje, takoj odprite oči 
in stopite na tla z obema nogama, da ne bi prišlo do padca. 
Vsakdo, vključno z otroki, starejšimi, bodočimi mamicami in 
drugimi s telesnimi motnjami ali motnjami v ravnovesju, naj to 
funkcijo uporablja previdno.
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Informacije o odlaganju in recikliranju
Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so 
odpadki električne in elektronske opreme, ki 
jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Za varovanje okolja 
in zdravja ljudi odpadke odlagajte na 

POZOR! V PRIMERU NEUSTREZNE MENJAVE BATERIJE 
OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE.
RABLJENE BATERIJE ODSTRANITE PO NAVODILIH.

Izjava o skladnosti

Podjetje Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. zjavlja, da je ta 
naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave 
EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi

pooblaščena zbirna mesta za recikliranje odpadne električne in 
elektronske opreme.
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Tehnični podatki
Ime: Mi Smart Scale 2
Model: XMTZC04HM
Dimenzije: 280 x 280 x 22 mm
Neto teža: 1.2 kg
Območje tehtanja: 100 g - 150 kg
Enote tehtanja: kg/lbs
Najmanjša teža: 0,1 kg/lbs
Združljiva z: Android 4.4 in iOS 9.0 (iPhone 5S in novejši ter Bluetooth 
4.0 in novejši)
Material ohišja: kaljeno steklo, industrijska plastika
Brezžična povezljivost: Bluetooth 5.0 
Delovna temperatura: 0 ~ 40 οC 
Napajanje: 3 baterije AAA 1,5 V 
Frekvenčno območje: 2402-2480MHz 
Največja izhodna moč: 4 dBm

Mi Smart Scale 2
Izdelano za: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Proizvajalec: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd 
Naslov: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, 

No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, KitajskaMiSho
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