
מדריך למשתמש
Mi Composition Scale
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התקנת סוללות

Mi Fit  יישומון

 Mi Fit התחברות ליישומון

התראות במסך המשקל החכם

הפעלת המוצר

יש לפתוח את מכסה בית הסוללות 
בחלקו התחתון של המשקל החכם 
.AAA  ולהכניס ארבע סוללות בגודל

יש לסרוק את קוד QR משמאל או להיכנס 
לחנות היישומים במכשירך ולהתקין את 

.Mi Fit היישומון

שימוש ביישומון מחייב פתיחת חשבון Mi לצורך 
סינכרון ושמירת נתוני המדידה ובנוסף משמש 

.Xiaomi לתפעול כל המוצרים החכמים של
יש להפעיל את היישומון Mi Fit ולהיכנס 

לחשבון Mi שלך כדי להתאימו עם המשקל 
החכם. יש להקפיד למלא אחר ההוראות ולהזין 

מידע מדויק. 

במהלך שקילה, המשקל החכם מציג "L" כדי 
לציין עוצמת סוללות נמוכה - יש להחליף את 

הסוללות בהקדם האפשרי.

 "OL" במהלך שקילה, המשקל החכם מציג
כדי לציין כי המשקל הנוכחי עשוי להיות מעבר 

לטווח המדידה של 150 ק"ג.

יש למקם את המשקל החכם על משטח קשה ושטוח. יש לעמוד על 
כל ארבע האלקטרודות העגולות ברגליים יחפות. כאשר נתוני המשקל 
מתייצבים, המשקל החכם יתחיל למדוד את נתוני הרכב הגוף. כאשר 

סרגל התקדמות מציין השלמת המדידה באמצעות חיווי תאורה, המדידה 
.Mi Fit  הסתיימה וכעת ניתן לבדוק את המדידות המפורטות ביישומון
נתוני המדידה הם לעיון בלבד, ואין להתייחס אליהם כמדידה לצרכים 

רפואיים.

כל הנתונים יסונכרנו ליישומון Mi Fit באופן 
אוטומטי לשם יכולת סקירה ועיון עתידיים.

כל הנתונים ישמשו לניתוח הרכב הגוף 
בהסתמך על המדידות של המשקל החכם - יש 

להקפיד להזין מידע מדויק עבור ניתוח מהימן.
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בחר יחידת משקל

אזהרות בטיחות

מידע על סילוק ומיחזור

יחידת המשקל המוגדרת כברירת המחדל במשקל החכם היא Kg )ק"ג(. ניתן לבחור מבין 2 יחידות 
.Mi Fit בהגדרות היישומון lbs -ו Kg משקל של

1.אין להשתמש במשקל החכם על רצפה 
רטובה, וגם לא כאשר המשטח או הרגליים 

רטובות כיון ששימוש כזה עלול לגרום 
לנפילה.

2.אין לעמוד על קצוות המשקל החכם כיון 
שהדבר עלול לגרום לנפילה.

3.אין להשתמש במשקל החכם בסביבה 
רטובה, ואין לטבול אותו במים.

הסמל מסמל כי יש להשליך מוצר 
זה בנפרד מפסולת ביתית רגילה 

בסוף חייו. יש לשים לב כי זו אחריות 
הצרכן להשליך ציוד אלקטרוני 

במרכזי מיחזור, כדי לסייע בשמירה על 
משאבים טבעיים.

התקן זה עומד בדרישות ובהוראות 
.EU/2014/53 רלוונטיות אחרות של הנחיה

הודעה תקינה
 .FCC -התקן זה עומד בחלק 15 של כללי ה
פעולת המוצר כפופה לשני התנאים הבאים:

)1(התקן זה עלול שלא לגרום להפרעות מזיקות,
)2( והתקן זה חייב לקבל כל הפרעה 

שהתקבלה, כולל הפרעה שעלולה לגרום 
לפעולה לא רצויה.

הערה: מוצר זה נבדק ונמצא תואם למגבלות 
של התקן דיגיטלי מסוג Class B בהתאם 

לחלק 15 של כללי ה-FCC. הגבלות אלה נועדו 
לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות 

4.יש לנקות את משטח המשקל החכם 
במטלית לחה או בחומר ניקוי ניטרלי. אין 

להשתמש בממיסים אורגניים או בכימיקלים 
אחרים.

5.כאשר הסוללות חלשות, יש להחליפן בזמן 
כדי למנוע דליפה וקורוזיה במשקל החכם.
6.השימוש במוצר אינו מומלץ לצרכנים עם 
קוצבי לב ושתלים רפואיים אחרים. נתוני 

המדידה עשויים להשתנות עבור ספורטאים 
מקצועיים, נשים בהריון ובמקרים רפואיים 

מיוחדים.

בהתקנת בתוך מבנה. מוצר זה מייצר, משתמש 
ויכול להקרין אנרגיית תדרי רדיו, אם לא מותקן 

ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול 
לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. אולם, 
אין התחייבות שלא תתרחש הפרעה בהתקנה 

כלשהי. אם מוצר זה גורם להפרעות מזיקות 
לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר ניתן לקבוע 

על-ידי כיבוי המוצר והפעלתו, מומלץ למשתמש 
לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או 

יותר מהצעדים הבאים:
- כיוון או כיוון מחדש של האנטנה הקולטת.

- להגדיל את המרחק בין המוצר לבין המקלט.
- יש לחבר את הציוד לשקע חשמלי במעגל 

שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- יש להתייעץ עם היבואן או עם טכנאי רדיו / 

טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע טכני.
שימו לב - שינויים או שינויים שלא אושרו 

במפורש על ידי היבואן לתאימות עלולים 
לבטל את סמכות הצרכן להפעיל את המוצר.

FCC ID: 2AC8UXMTZC02HM
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מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. 
לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר 

לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, 
בכפוף לתנאים הבאים: 

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. 
האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש 

בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח 
או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, במקרה של 
תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות 
המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת 

האחריות. 
האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים )ובכלל זה 

שריטות וקילופים(, שברים או סדקים בחלקי 
פלסטיק, גומי או מתכת של המוצר, תקלות 

וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למתח 
חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:
1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים 

ממועד הרכישה.
2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם 

שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו 
בכתב.

3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי 
עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו 

על אחריות הלקוח ועל חשבונו. 

XMTZC02HMדגם
300x300x20 מ"ממידות

1.6 ק"גמשקל

5-150 ק"גטווח המדידה

ק"ג / פאונדיחידת משקל

50 גרםסטיית מדידה מינימלית

פלסטיק ABC ופוליקרבונטחומרים

Bluetooth 4.0קישוריות

0°C ∼ 40°Cטמפרטורת עבודה
4 סוללות AAAמקור מתח חשמלי

Android 4.4 או iOS 8.0 ומעלה, תמיכה ב- Bluetooth 4.0תאימות

מפרט טכני9



www.mi-il.co.il  רשימת נקודות שירות מפורטת באתר
supportmi@hemilton.co.il :שלח לנו דוא"ל לכתובת

)Mi Ecosystem מקבוצת( Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd :היצרן
 ,National Animation Industry Base, 800 Wangjiang West Road 

Gaoxin District, Hefei, Anhui, China
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114


