
Vložte baterii 

Otevřete kryt baterie na zadní straně váhy, jak 
je znázorněno níže, a vložte baterie. 

západka 

Nastavte jednotku hmotnosti 

Pod krytem baterií se nachází přepínač vaho-
vých jednotek. 

Začněte 

Po vložení baterie umístěte váhu na pevný, 
rovný povrch. Čekejte na zobrazení obrazovky 
"HELLO" a postavte se na váhu. Pokud je těles-
ná hmotnost zobrazená a bliká, měření bylo 
dokončeno. 

Stahněte App 

Pomocí QR kódu nebo ve Vašem obchodu 
(Google Play, App Store…) stahněte aplikaci Mi 
Fit. 

Postupujte dle pokynů v aplikaci. 

Symboly 

Když měření bliká a objeví se symbol baterie, 
okamžitě baterie vyměňte. 

Pokud bliká tento symbol, váha je přetížená… 

Limit 150 kg. 
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Bezpečnostní opatření 

Nepoužívejte váhu na kluzké podlaze, abyste 

zabránili uklouznutí. 

Váha musí stát na všech 4 nožičkách, aby 

nedošlo k jejímu převrácení. 

Panel váhy je vyroben ze skla, proto se vyva-

rujte vnějšímu nárazu který by způsobil roz-

bití skla a mohlo by dojít k poranění. 

Pro čištění povrchu váhy používejte pouze 

čistou vlhkou utěrku a jemný čisticí prostře-

dek. 

Po vybití baterií je vyjměte, aby nedošlo k 

úniku kapalin způsobenému korozí. 

Specifikace produktu 

Rozsah vážení: 5 kg až 150 kg 

Hmotnost produktu: 1,9 kg 

Jednotka vážení: jin / lb / kg 

Materiál panelu: tvrzené sklo 

Materiál spodní vrstvy: ABS (propylen butadi-
en styren) 

Provozní teplota: 10 °C ~ 40°C 

Napájení: AA Tužkové Baterie * 4 
(vyžadováno) 

Velikost: 300mm x 300mm x 28. 2mm 

Požadavky na spárovaní zařízení: Systém 4 4. 
a vyšší a podpora Bluetooth 4. 0 

iPhone 4s / 5 / 5c / 5s / 6 / 6plus pro iOS 7.0 
a vyšší. 

Mi Smart Scale 

Český manuál 
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