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Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Τοποθέτηση των μπαταριών
Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο και ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας
και στη συνέχεια τοποθετήστε τρεις μπαταρίες AAA 1.5V όπως
υποδεικνύεται στην εικόνα και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
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Εγκατάσταση της εφαρμογής
Σκανάρετε τον κώδικα QR για λήψη και εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής «Mi Fit» ή αναζητήστε την στο Google
Play / στο App Store ή σε άλλα καταστήματα εφαρμογών τρίτων

Σύζευξη ζυγαριάς
Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Fit και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το
λογαριασμό σας Mi, κατόπιν συζεύξτε τη ζυγαριά με το λογαριασμό
σας και εισάγετε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Μετά τη σύζευξη της ζυγαριάς, μπορείτε να ελέγξετε τα αρχεία ζύ3

γισης και την ανάλυση βάρους μέσω της εφαρμογής Mi Fit και της
εφαρμογής Mi Home / Xiaomi Home *.
* Η εφαρμογή αναφέρεται ως Xiaomi Home app στην Ευρώπη
(εκτός από τη Ρωσία). Το όνομα της εφαρμογής που εμφανίζεται
στη συσκευή σας θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως προεπιλεγμένο.
Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του
βάρους σας. Για να διασφαλίσετε την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε εισάγετε ακριβή προσωπικά δεδομένα.

Ζύγιση ατόμων
Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σκληρό, επίπεδο πάτωμα.
Ακολουθήστε τον προσανατολισμό και τη θέση που φαίνεται στο
σχήμα, πατήστε στη ζυγαριά και σταθείτε σταθερά με τα δύο πόδια
στο μέσο της ζυγαριάς.
Μόλις αναβοσβήνει το αναγραφόμενο βάρος, η ζύγιση έχει ολοκληρωθεί και οι πληροφορίες ανάλυσης βάρους μπορούν να προβληθούν στο τηλέφωνό σας.
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Οι πληροφορίες ανάλυσης βάρους που παρέχονται από αυτή τη
ζυγαριά είναι μόνο για αναφορά και δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή.

Ζύγιση ατόμων
Κατά τη ζύγιση, ένα «L» που αναβοσβήνει δείχνει χαμηλό επίπεδο μπαταρίας και θα πρέπει να
αντικαταστήσετε τις μπαταρίες το συντομότερο
δυνατό.
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Κατά τη ζύγιση, ένα «0L» που αναβοσβήνει δείχνει
ότι η ζυγαριά είναι υπερφορτωμένη πέρα από τη
μέγιστη ικανότητα των 150 kg.

Επιλογή μονάδας ζύγισης
Η ζυγαριά υπολογίζει το βάρος σε κιλά (kg) από προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα ζύγισης της ζυγαριάς μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής στην εφαρμογή Mi Fit.
Η ζυγαριά μπορεί να εμφανίζει το βάρος σε κιλά (kg) και λίβρες
(lbs).
Προφυλάξεις
1. Για να αποφύγετε το γλίστρημα, μην τοποθετείτε τη ζυγαριά σε
ολισθηρό δάπεδο και μην τη χρησιμοποιείτε όταν τα πόδια ή η ζυγαριά είναι βρεγμένα.
2. Πάντοτε να στέκεστε στη μέση της ζυγαριάς, για να αποφύγετε
να αναποδογυρίσετε κατά λάθος κατά τη ζύγιση σας.
3. Χρησιμοποιήστε τη ζυγαριά μόνο σε ξηρό περιβάλλον και μην
τη βυθίζετε στο νερό.
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4. Σκουπίστε την επιφάνεια της ζυγαριάς με ένα υγρό πανί και με
ήπιο απορρυπαντικό για να την καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες ή άλλα χημικά.
5. Αφού εξαντληθούν οι μπαταρίες, αφαιρέστε τις αμέσως για να
αποφύγετε πιθανή διαρροή και διάβρωση.
6. Η ζυγαριά αυτή δεν συνιστάται για άτομα με βηματοδότη ή άλλες
εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές. Η ακρίβεια των στοιχείων σύστασης του σώματος μπορεί να διαφέρει όταν χρησιμοποιείται από
επαγγελματίες αθλητές, έγκυες γυναίκες και ορισμένα άλλα άτομα
με ειδικές συνθήκες.
7. Μπορείτε να μεταβείτε στην εφαρμογή Mi Fit για να δοκιμάσετε
τη λειτουργία μέτρησης «στάσης στο ένα πόδι με κλειστά μάτια».
Όταν αισθανθείτε εκτός ισορροπίας, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι
έχετε ανοίξει τα μάτια σας και στέκεστε σταθερά με τα πόδια σας
για να αποφύγετε να αναποδογυρίσετε κατά λάθος και να προκαλέσετε μια πτώση. Οποιοσδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών, των ηλικιωμένων, μιας μέλλουσας μητέρας και άλλων με
φυσικές διαταραχές ή διαταραχές ισορροπίας, θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυτή τη λειτουργία με προσοχή.
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Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης
Το ακόλουθο σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν
αυτό πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα
συνηθισμένα οικιακά απόβλητα στο τέλος της
ζωής του. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι είναι
ευθύνη σας να απορρίψετε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στα κέντρα ανακύκλωσης, ώστε να συμβάλλετε στη διατήρηση
των φυσικών πόρων.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟ.
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
Πιστοποιήσεις και εγκρίσεις ασφαλείας
Με το παρόν, η εταιρεία Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου XMTZC04HM συμμορφώνεται
με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.
mi.com/global/service/support/declaration.html
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Προδιαγραφές
Όνομα: Mi Smart Scale 2
Μοντέλο: XMTZC04HM
Διαστάσεις: 280 x 280 x 22 mm
Καθαρό βάρος: 1.2 kg
Εύρος ζύγισης: 100 g - 150 kg
Μονάδες ζύγισης: kg / lbs (κιλά / λίβρες)
Υποδιαιρέσεις: 0.1 kg / lbs
Συμβατό με: Android 4.4 ή iOS 9.0 (από iPhone 5S και έπειτα) και νεότερη έκδοση και Bluetooth 4.0 και νεότερη έκδοση
Υλικό περιβλήματος: σκληρυμένο γυαλί (tempered glass), βιομηχανικό
πλαστικό
Ασύρματη συνδεσιμότητα: Bluetooth 5.0
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 40 οC
Πηγή ισχύος: 3 μπαταρίες AAA 1.5 V
Συχνότητα: 2402-2480MHz
Μέγιστη Έξοδος: 4 dBm
Mi Smart Scale 2
Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Κατασκευάζεται από: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd
Διεύθυνση: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base,
No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Η Mi Smart Scale 2 που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest
Technologies.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που
συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies
παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα
οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα
αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info
Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος
της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει
τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να
γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές
συνθήκες.
Έναρξη Εγγύησης
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που
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αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.
Η Εγγύηση ισχύει εφ’ όσον
1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No)
και δεν έχει παραποιηθεί.
2. To προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest
Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς
του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - &
από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.
Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν
1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής
εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του
δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής,
προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη
συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συ11

σκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει
1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα
της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή
ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του
προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση
ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως
αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη
εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.
Όροι μεταφοράς και χρεώσεις
1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια
για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται
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σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη
μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν
ευθύνεται για τυχόν ζημίες της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η
βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί
την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.
Λοιποί Όροι
- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται
προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ
των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες
ή έμμεσες ζημίες, που προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της χρήσεως, ή της
αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των
οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι
τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό
Δίκαιο.
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Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης
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Κανονιστική
για εταιρείας,
χρήστες τηςΑλ.
E.E.
να
βρείτε σταειδοποίηση
γραφεία της
Πάντου 25, 176 71, ΚαλH Xiaomi
Inc., δηλώνει
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εξοπλισμός
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διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EΚ.

Απόρριψη της συσκευής
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη24συσκευασία του προϊόντος υπάρχει
το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο
κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων
προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
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στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη
τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για
απορριμμάτων
ή το κατάστημα
από
οποίο αγοράσατε
το προϊόν.
το περιβάλλον
και την υγεία
τωντο
ανθρώπων.
Για περισσότερες
πληροφορίες
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Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2019.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest
Technologies.
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www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr
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