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تاجمالی بررسی  محصوال

01

کردنتماشا 

هنما دفترچه این  ی و بخوانید دقت به استفاده از قبل را را ت برا ی مراجعا دارید.نگه بعد

شارژکابل 

 میانبر دکمه  نمایشگر  پاور دکمه  
فشار فشار سنسور  میکروفن  بلندگو 
ضربان سنسور ناحیه  تماس نقطه  سنج 
USBاتصال  قلب 

ی رابط و جانبی لوازم محصول، تصاویر توجه:  ی دفترچه در کاربر هنما ی فقط کاربر را ی پیشرفت دلیل به است ممکن واقعی عملکرد و محصول است. مرجع مقاصد برا ت محصول ها باشد.متفاو
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ساعتاتصال 

ب وارد و کنید باز را برنامه  .3 ی حسا ب شود اضافه است قرار که را ساعتی شوید. خود شیائومی کاربر ها و کنید انتخا ی را دستورالعمل کنیددنبال آن کردن جفت برا

ی خود تلفن از  .2 ی  QRکد اسکن برا ی فروشگاه از را برنامه توانید می همچنین کنید. نصب و دانلود را برنامه تا کنید استفاده صفحه رو فهرست  QRکد یا کنید نصب و دانلود برنامه ها
کنید.اسکن را اینجا در شده 

ی  ی و کنید نصب و دانلود را برنامه خود ساعت بهتر مدیریت برا ت برا ب وارد بیشتر خدما ی حسا شوید.خود شیائومی کاربر
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شود.روشن ساعت تا دارید نگه و داده فشار را پاور دکمه  .1

را.خود گوشی 

ی یکسان شدن جفت کد که شوید مطمئن شدن، جفت حین در  • شود.می داده نمایش ساعت و تلفن رو

ت توجه:  ت کمی برنامه رسانی روز به دلیل به است ممکن اینجا در شده داده توضیح عملیا ی دستورالعمل لطفاً باشد، متفاو ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

نسخه و کنید اسکن را  QRکد 
سیستم با مطابق را برنامه مناسب 
کنید.دانلود خود گوشی 

ث که شوید مطمئن  • است.متصل شما گوشی به خوبی به ساعت و است فعال شما گوشی بلوتو

ی کد اگر  • ی جفتساز ی اما میشود داده نمایش ساعت رو هر تلفن رو ی درخواست آیا که کنید بررسی لطفاً نمیشود، ظا ی در جفتساز ها خیر.یا دارد وجود مربوطه اعالن
تلفن.

یادداشت:
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استفادهنحوه 

contr up: Swipe   کنید باز راup: Swipe  صفحه در که هنگامی ی اصلی  کنید.باز را کنترل صفحه هستید، اصلی صفحه رو

down: Swipe do Swipe   هده ها مشا ت در اعالن هده  :wnحال مشا ها  اصلی.صفحه  scrاصلی صفحه در اعالن

تند برگردید عقب به هستید صفحه در وقتی راست: به کشیدن تند   ی صفحه در وقتی راست: به کشیدن  به هستید اصلی صفحه از غیر ا اصلیصفحه از بیشتر برگردید. عقب 

هید تغییر را  essدارید: نگه و داده فشار را اصلی صفحه   صفحه و د هید. تغییر را ساعت صفحه دارید: نگه را اصلی  تد صور

le Swipe   ت در را ویجت راست: چپ/به کشیدن تند راست /ftحال هید: تغییر  را ویجت هستید، اصلی صفحه اصلی صفحه در وقتی د
هید.تغییر  د

پاوردکمه 

میانبردکمه 
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ت در که هنگامی  • هید: فشار هستید دیگر صفحا برگردید.اصلی صفحه به د

هید: فشار هستید اصلی صفحه در که هنگامی  • کنید.وارد را عملکرد لیست د

ی گزینه نمایش صفحه است، روشن ساعت که هنگامی  ش، ها ی راه خامو و مجدد انداز
ت به بازگرداندن  هد.می نشان را کارخانه تنظیما د

فرض).پیش طور به تمرین (لیست عملکرد 

هید فشار ثانیه  15حدود  • ی راه دارید: نگه و د ی.مجدد انداز اجبار

هید فشار  • کنید.روشن را ساعت دارید: نگه ثانیه  3حدود و د

هید: فشار هستید اصلی صفحه در وقتی  • کنیدوارد را میانبر د
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کارکرد

ساعتشارژ 

هستند.یکدیگر با تماس حال در شارژ کابل و ساعت 

هد.می نشان را شارژ نماد و شود می روشن ساعت صفحه  .3 د

04

ی  ت برا هده را ها دستورالعمل و شوید متصل برنامه به لطفاً ساعت، مورد در تر دقیق اطالعا کنید.مشا

ی استاندارد آداپتور یک به را شارژ کابل  USBکانکتور  .2 ت  5خروجی ولتاژ با شرایط واجد سازنده یک از شده خریدار یا ول
کنید.وصل باالتر 

ی را ساعت  .1 هید. قرار شارژ کابل رو داردقرار صفحه پشت در دو هر تماس که کنید حاصل اطمینان د

شود.داده نمایش شارژ نماد اینکه از قبل 
شود.شارژ دقیقه  1حدود باید شود، روشن تواند نمی نشدن استفاده مدتی از بعد ساعت اگر  •

یادداشت:

ی مانده باقی رطوبت یا عرق از تا کنید تمیز را ساعت تماس نقاط کردن، شارژ از قبل  • شود.جلوگیر
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ت  امنیتیمالحضا

ی ساعت از استفاده هنگام  •قلب ضربان سنسور  ی اندازه برا دارید.نگه ثابت را خود دست مچ لطفاً قلب، ضربان گیر

ت یا باران  دیگرمایعا

استفادهاز قبل سطح 

ی تماس ناحیه اگر  ی عالئم شما پوست رو هد، می نشان را تورم یا قرمز ت طوالنی استفاده اصطکاک، دلیل به کنید. پزشکی کمک د ش حین در ساعت از مد ت با ورز نپوشید.را ساعت لطفا است، اینطور اگر شود. پوست تحریک باعث است ممکن باال شد

ی ساعت این  • ب برابر در مقاومت درجه دارا ی فعالیت حین در یا ساحل، نزدیکی در شنا هنگام شنا، استخر در را آن توان می است. متر)  50(عمق  5ATMآ ب در دیگر ها ی آ ش در آن از توان نمی حال، این با پوشید. عمق کم ها ب دو استفاده غواصی یا سونا گرم، آ
ش حین در که باشید داشته یاد به این، بر عالوه کرد.  ی ورز ی جریان مستقیم تاثیر تحت را ساعت آبی، ها هید. قرار سریع ها ب ضد عملکرد ند هش زمان گذشت با است ممکن و نیست دائمی آ یابد.کا

ی وقتی کنید. استفاده سانتیگراد درجه  45تا  10-دمایی محدوده در ساعت از لطفا  • شود.مشکل دچار است ممکن ساعت باشد، پایین خیلی یا زیاد خیلی محیط دما

ی ساعت حد از بیش بستن از روزانه استفاده طول در  • ب با را بند مرتب طور به و دارید نگه خشک را آن تماس محل کنید. خوددار بگردیدآن دنبال به و کنید متوقف را ساعت از استفاده فورا کنید. تمیز آ

ی رسانا مواد که شوید مطمئن شود، می وصل برق به مغناطیسی شارژ کابل که هنگامی  • ب آن رو ت این غیر در شوند. نمی جذ شود.کوتاه اتصال باعث است ممکن صور

س دست با را آنها دارند. قرار خشکی محیط در ساعت و شارژ کابل برق، آداپتور که شوید مطمئن شارژ هنگام  • س خی هیدقرار آنها معرض در و نکنید لم ند

ی جمع بر است ممکن ها تسمه آزاد حد از بیش پوشیدن بگیرید. فاصله خود مچ استخوان از انگشت یک اندازه به و ببندید خود دست مچ دور راحتی به را ساعت  • بگذاردتأثیر ها داده آور

ی همراه شارژ کابل از  • کنید.استفاده شرایط واجد سازندگان توسط شده تایید برق آداپتور از فقط کنید. استفاده ساعت شارژ برا

ت از ساعت نمایش صفحه  • ب زیر عملیا ب با ساعت که هنگامی کند. نمی پشتیبانی آ ی نرم پارچه یک از کرد، پیدا تماس آ ب کردن پاک برا کنیداستفاده آن اضافی آ
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ت  فنیمشخصا

ی به مجهز ساعت این  • ی نکنید. جدا هم از را ساعت نیست. شدن جدا قابل که است داخلی باتر ی بسته یا ها باتر ی ها هیدقرار یا آتش، خورشید، نور معرض در را باتر ند

ی  • ت در نکنید. له یا نزنید ضربه نکنید، جدا را باتر ی از استفاده بالفاصله مایع نشت یا تورم وجود صور ی یا ساعت هرگز  •کنید. متوقف را باتر ی انفجار از تا نیندازید آتش داخل را آن باتر هر نیست، پزشکی وسیله یک ساعت این  •شود. جلوگیر
ت یا داده گونه  ی مبنایی عنوان به نباید ساعت توسط شده ارائه اطالعا ی و درمان تشخیص، برا ی از پیشگیر ی است ممکن آن جانبی لوازم و ساعت  •شود. استفاده ها بیمار ت دارا ی باشند. کوچکی قطعا ی برا ت سایر یا خفگی از جلوگیر ی خطرا برا

ی آسیب یا کودکان  داریدنگه را آن جانبی لوازم و ساعت کودکان، از ناشی ها

ب ساعت  • ی اسبا دارید.نگه کودکان دسترس از دور را آن نیست. باز

ی شبکه دستگاه: نوع  M2116W1مدل: هوشمند ساعت محصول:  ی وا هرتز/ 2.4فا ث دستگاه گیگا هرتز، -n g/b/802.11 IEEE Fi Wi 2.4سیم: بی اتصال بلوتو ی ظرفیت گیگا ساعتآمپر میلی  ®Bluetooth :5.2 470باتر

ی سیستم از فقط ساعت این با: سازگار  ی کند. می پشتیبانی خاصی  iOSیا اندروید ها ت برا صفحه لطفاً دقیق، اطالعا
ش/کارکنان با خرید از قبل یا کنید بررسی  www.mi.comدر را ساعت این محصول  ت فرو ت مشتریان خدما کنید.مشور

ی که هایی محیط  ی آن در محیط دما ی اگر است. شدید گرما ی از فقط بنابراین دارد، وجود انفجار خطر باشد، نشده نصب درستی به باتر ی کنید. جایگزین را آن و کنید استفاده آن معادل یا مشابه باتر ی باتر ی زباله با را مستعمل ها خانگی ها
هید. دور  ی و ساعت این ند ی باتر ت و قوانین طبق را مستعمل ها بیندازید.دور محلی مقررا

کودکاندسترس از دور 

ی: ولتاژ  ی: جریان  V 5.0 DCورود حداکثر.آمپر میلی  500ورود
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-dBm20 < Fi: Wiخروجی حداکثر 

ت که کند می اعالم  Ltd. Co., 70maiوسیله، بدین  دستورالعمل با  M2116W1نوع رادیویی تجهیزا
EU 2014/53/ موجود زیر اینترنتی آدرس در اروپا اتحادیه انطباق اعالمیه کامل متن دارد. مطابقت

//:declaration.htmlsupport/service/global/www.mi.com/httpاست: 

س  ت فرکان هرتز/GALILEO: BDS/GLONASS/GPS–1559 1610عملیا مگا

ث: خروجی حداکثر   > dBm13بلوتو

ت تمام  ی محصوال ت نماد، این دارا دستورالعمل مطابق  WEEE)زباله الکترونیکی و الکتریکی تجهیزا
EU) 2012/19/ ی زباله با نباید که هستند ی طبقه خانگی ها عوض، در شوند. مخلوط نشده بند
ت دادن تحویل با باید شما  ی جمع نقطه یک به خود زباله تجهیزا ی شده مشخص آور بازیافت برا

ت  ت ضایعا ت یا دولت توسط که الکترونیکی و الکتریکی تجهیزا از است، شده تعیین محلی مقاما
ی به بازیافت و صحیح دفع کنید. محافظت زیست محیط و انسان سالمت  ی از جلوگیر ها پیامد
ی بالقوه منفی  ی لطفاً کند. می کمک انسان سالمت و زیست محیط برا ت برا در بیشتر اطالعا
ی جمع نقاط چنین ضوابط و شرایط همچنین و مکان مورد  ب با آور ت یا نصا تماس محلی مقاما

بگیرید.

س  ث/عملکرد فرکان ی بلوتو ی: وا هرتز–2400 2483.5فا مگا

س  هرتز :NFC 13.56عملکرد فرکان مگا

ت  تبا انطباق اطالعا مقررا

ت  WEEEاطالعا اروپااتحادیه انطباق اعالمیه 
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ت  ایمنینکا

ی  • ی با محیطی در را باتر ها محیطی در یا و باال بسیار دما نکنیدر

ی  • نکنید.سوراخ یا خرد را باتر

ی جایگزینی  • یمحافظ یک تواند می نادرست نوع با باتر (برا

ی اگر  • ی خارجی مواد تجمع یا تخلیه گونه هر متوجه یا است، دیده آسیب باتر ی سیم رو ی ها استفاده شدید، باتر
کنید.متوقف را آن از 

ی  • ب معرض در را آن و نکنید کوتاه اتصال را باتر ت یا آ هید.قرار دیگر مایعا ند

ی  • ی زباله سطل در را باتر ی محل در که ا هید. قرار شود، می ریخته زباله دفن ها ی، انداختن دور هنگام ند باتر
ت یا قوانین  کنید.رعایت را محلی مقررا

ها  • ی کردن ر ی با اطراف محیط در باتر اشتعال قابل گاز یا مایع نشت یا انفجار به منجر تواند می که باال بسیار دما
شود.

ی  • دارید.نگه دور کودکان از را باتر

ی هیچ  • س یا نکنید، جدا هم از نکنید، باز را باتر نکنید.سروی

ی  • شود.اشتعال قابل گاز یا مایع نشت یا انفجار به منجر است ممکن که هوا کم بسیار فشار تحت باتر

ی انداختن دور  • یامکانیکی کردن خرد یا داغ، اجاق یا آتش در باتر

ی  • دارید.نگه دور آتش از را باتر

ی نکنید سعی  • ی باتر کنید.تعویض را داخلی شارژ قابل لیتیومی ها

ی به مجهز دستگاه این  • ی قابل که است داخلی باتر ی نیست. تعویض یا جداساز نکنید جدا خودتان را باتر
هید.تغییر یا  ند

احتیاط

ی، بریدن  شود.انفجار به منجر تواند می که باتر
ی از نادرست استفاده یا استفاده سوء  شود.انفجار یا مایع نشت حد، از بیش شدن گرم باعث تواند می باتر

هوافشار کم بسیار محیط 

ی  ی برا هید:انجام را زیر موارد احتمالی، آسیب از جلوگیر د

ی انواع از برخی مورد در مثال، عنوان به  ی باتر لیتیومی).ها

یایمنی  باتر
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ت این دادن قرار هنگام  هان نزدیکی در تجهیزا هی سطح که کنید حاصل اطمینان تا باشید داشته فاصله متر میلی  5حداقل خود، د ماند.می باقی آن از کمتر یا شده آزمایش سطوح در نورد

ی  ی این در که اطالعاتی برا هنما کنیدمراجعه  www.mi.comبه لطفاً است، نشده داده پوشش کاربر را

س  هان: کنار در است: زیر شرح به  SARمقادیر باالترین آزمایش، از پ  kgW/0.153د

ت این  ی محدودیت و است شده آزمایش تجهیزا ی اجرا قابل ها س معرض در گرفتن قرار برا کند.می برآورده را  (RF)رادیویی فرکان

ت  0.214دست: مچ  کیلوگرمبر وا

ب نرخ  ب سرعت به  (SAR)خاص جذ ی جذ ی محدودیت دارد. اشاره بدن توسط  RFانرژ ت این آیا که دارد بستگی این به  SARها ی یا سر برابر در تجهیزا ت  SAR 2.0حد شود. می استفاده مچ رو ی به وا ی متوسط طور به کیلوگرم هر ازا ی دستمال گرم  10برا برا
ت  4.0و سر برابر در استفاده  ی دستمال گرم  10از بیش متوسط طور به کیلوگرم بر وا ی استفاده برا است.مچ رو

ی  ت برا هی نظارتی، اطالعا ی و محصول گوا ها ت به لطفاً شیائومی، اکتیو  S1ساعت به مربوط انطباق نشانواره ت تنظیم  <ساعت درباره  <تنظیما بروید.مقررا

ی آزمایش، طول در  ها ت این رادیو ی را استفاده که میگیرند قرار موقعیتهایی در و میشوند تنظیم خود انتقال سطح باالترین در تجهیزا هان، کنار در میکنند، شبیهساز ی،  5فاصله با د ی و میلیمتر جدایی.بدون دست، مچ رو

ی و کلمه عالمت  ها ی عالئم  ®Bluetoothلوگو ی عالئم سایر است. مجوز تحت  Xiaomiشرکت توسط عالئم این از استفاده هرگونه و هستند  Inc. SIG، Bluetoothبه متعلق شده ثبت تجار ی نام و تجار ی ها باشد.می مربوطه صاحبان به متعلق تجار
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ی: شده تولید  • ت شرکت برا محدود.مسئولیت با شیائومی، ارتباطا

 Ecosystem)Miشرکت (یک  Ltd. Co., 70maiتوسط: شده تولید 

ی  ت برا کنیدمراجعه  www.mi.comبه لطفا بیشتر، اطالعا

sroBeryko 
www.beryko.czPilsen 00 301 1162/76، 

Roudné Na 

ی،  ،Minhangمنطقه  ،Zixingجاده  ،588پالک  ،2ساختمان  ،2220اتاق آدرس:  شانگها
چین

Roadساختمان  ،9طبقه  ،019شماره  ،Haidian ،100085منطقه چین، پکن، آدرس: 
Middle Xi'erqi 33 6، 

کننده:وارد 
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