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                Предпазни мерки
1. Не поставяйте тежести върху везната, не я 
поставяйте върху мокри и хлъзгави повърхности, не 
трябва да стоите върху везната с мокри крака за да 
избегнете подхлъзване.

2. Когато се притегляте, и двата крака трябва да са 
в центъра на скалата за да се избегне 
преобръщане на везната. 

3. Работната среда трябва да е суха!!!

4. Използвайте влажна кърпа и неутрален почистващ 
препарат за почистване на повърхността на везната, 
контактът с органични разтворители и други химикали е 
забранен.

5. Когато зарядът на батериите е изчерпан, незабавно 
извадете батериите, за да избегнете изтичане на 
електролит и повреда на конекторите. Не смесвайте 
стари с нови батерии или от различен тип.

6. Лицата с пейсмейкъри и друго медицинско 
оборудване не се препоръчва да използват това 
устройство. При анализ на показателите на 
професионалните спортисти, бременни жени или 
други лица със специални показатели на тялото, може 
да бъде отчетена грешка.

7. Mожете да отидете на Мi Fit приложението, за да 
тествате функцията за баланс на един крак със 
затворени очи. Когато се чувствате, че губите 
равновесие, отворите очи и застанете стабилно на 
краката си за да предотвратите случайно обръщане 
на везната и падане от нея. Всеки, включително деца, 
възрастни хора, бременни жени и други с физически 
или балансови нарушения, трябва да използват тази 
функция с повишено внимание.

Инсталиране на батерии

Натиснете внимателно и отворете капака на 
отделението за батериите, спазвайки посоката на 
снимката по-горе. Поставете батериите (4бр.AAA) 
като спазвате указаната посока в отделението за 
батерии .

 

Инсталиране на 
приложение 

Въведете търсене «Mi Fit» в магазина за приложения на 
Xiaomi или App Store или сканирайте QR-кода по-долу, 
за да изтеглите и инсталирате най-новата версия на 
приложението.

Добавяне на везната
Отворете приложението Mi Fit Xiaomi и добавете везни, 
следвайте подканите за въвеждане на лични данни.
След добавяне на везни вижте история на претеглянето 
и информация за състоянието на тялото ви в мобилно 
приложение.

Употреба
Поставете везната върху твърда равна повърхност. 
Докоснете бутон „ON“ за да я включите. Изчакайте до 
появата на индикация „0.00“ и поставете желан предмет 
за изтегляне. Стъпете боси върху повърхността на 
везната, както е показано на снимката. Осигурете добър 
контакт на кожата с два метални електрода. След като 
индикаторът за тегло се стабилизира, започва да 
измерва състава на тялото. Когато индикаторът за 
напредък под теглото на дисплея мига, означава, че 
измерването е завършено. Сега можете да влезете в 
приложението MiFit, за да видите информацията за 
телесните показатели. Ако иконата «OL» мига по време 
на претегляне, това означава, че измерванията са 
надвишили максималнота граница на тегло от 150 кг.



 

        Списък с неизправности
1. Неизпълнение на функциите, упоменати е това 
ръководство. Не можете да включите устройството, 
невъзможност да се измери теглото или мастната маса.
2. Няма изображение на дисплея / настоящи грешки /  
изгорели пиксели.
3. Не може да се синхронизира с други устройства.
4. Пукнатини по корпуса, възникнали поради използваната 
структура или материали.

Съставът на тялото, който показва везната се използва 
само за информационни цели и не е медицинско мнение.

Определяне на 
теглови единици

Везнaта поддържа  измервателни единици«kg» и 
«lbs». Във фабричните настройки на везните на 
Xiaomi e инсталиранa тегловна единица «kg». За да я 
промените, моля, отворете и изполвайте MiFit 
приложението за целта. citytel

Нотификации
Ако иконата «L» мига докато се претегляте, това 
означава, че батериите е с нисък заряд, моля 
сменете батериите следвайки описането по-горе.

 

Гаранция

Гаранционното обслужване на продукта "Качество на продукта" 
включва: По време на гаранционния период имате право 
вашата везна да бъде ремонтирана, заменяна или върната, 
съгласно местните разпоредби и гаранционни условия. Ремонт, 
замяна и връщане на стоки се извършва само ако се 
предостави г.карта и документ за покупка.

Следните условия не са обхванати от 
гаранцията:

1.Качествени неизправности в резултат на неоторизиран 
ремонт, неправилна употреба, попадане в течност, авария, 
модификация, неправилна употреба на компоненти, които не са 
предназначени за това устройство или инсталиране на 

системния софтуер; счупване, поправяне на етикети или сериен 
номер на устройството.
2.Изтичане на периода на фабричната гаранция.
3. Щети, причинени от непреодолима сила.
4.Не отговарят на повредите, изброени в „Списък с 
неизправности“.

https://www.citytel.bg/


Спецификации
  Размери: 300 mm x 300 mm x 25 mm;
  Нетно тегло: 1.700 kg;

Лимит на измерване: 100 грама - 150 килограма; 
Мерни единици: / kg / ibs; 
Стъпка на измерване: 0.100кg / lbs;
Материал: ABS пластмаса;Темперирано стъкло 
Безжична връзка: Bluetooth 5.0;
Работна температура 0 ° C ~ 40 ° C;
Източник на захранване: 4 броя X 1.5V AAA  батерии;
Хардуерни изисквания: OS Android 4.4 / iOS 10.0 (iPhone 5s и следващи модели)  
и по-високи версии на OS, Bluetooth 4.0 и нагоре.
Работна честота: 2402 – 2480 MHz
Mаксимална мощност: <20 mW

Европейска декларация за съответствие

 С настоящото Anhui Huami Informаtion Technology Co.,Ltd декларира, че типът  
радиооборудване XTMZ05HM (SKU: NUN4048GL ) е в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС. 
Пълният текст на декларацията на ЕС за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE, както е в 
Директива 2012/19 / ЕС), която не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да 
защитавате човешкото здраве и околната среда, като  предавате вашето оборудване за отпадъци на 
определено място за събиране за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, 
назначено от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за 
предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. 
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