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Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Wkładanie baterii

Otwórz pokrywę komory baterii, a następnie włóż cztery baterie AAA zgodnie z oznaczeniem 
biegunów.

Pobieranie aplikacji

Zeskanuj kod QR, a następnie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji „Mi Fit”, lub 
wyszukaj ją w Google Play, App Store lub innych sklepach z aplikacjami.



Parowanie wagi przez Bluetooth

Aby sparować urządzenie z aplikacją Mi Fit, zaloguj się do niej za pomocą swojego loginu 
Mi, następnie nawiąż połączenie Bluetooth pomiędzy wagą a kontem i wprowadź swoje 
dane osobowe zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po sparowaniu wagi możesz sprawdzić historię ważenia i informacje o masie ciała używając 
aplikacji Mi Fit oraz aplikacji Mi Home/Xiaomi Home*.
* W Europie (z wyjątkiem Rosji) ta aplikacja nazywa się Xiaomi Home. Nazwa aplikacji 

wyświetlana na urządzeniu powinna być traktowana jako domyślna.
Dane osobowe są wykorzystywane do analizy masy ciała. Aby zapewnić dokładność 
wyników, prosimy o podanie dokładnych danych osobowych.

Ważenie i pomiary zawartości tłuszczu

W pierwszej kolejności, połóż wagę na twardej, płaskiej podłodze.
Wejdź boso na wagę, tak jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że powierzchnia stóp jest 
odpowiednio połączona z czterema metalowymi elektrodami na wadze.
Po zakończeniu pomiaru, waga rozpocznie analizę masy ciała. 
Proces zostanie zakończony, gdy pasek stanu poniżej wskaźnika masy zacznie migać. 
Wyniki analizy możesz zobaczyć na telefonie.

Dane dotyczące masy ciała podane przez wagę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie 
powinny być uznawane za poradę lekarską.



Ważenie przedmiotów

W pierwszej kolejności, połóż wagę na twardej, płaskiej powierzchni. Następnie naciśnij 
wagę, aby ją włączyć. Poczekaj, aż pojawi się napis „0,00” i umieść przedmiot na wadze. 
Przesuwanie lub stukanie wagi może mieć wpływ na dokładność. Jeśli waga została 
przesunięta, ponownie zważ element, aby upewnić się, że pomiar jest dokładny.

Ostrzeżenia

Podczas ważenia, migająca litera „L” 
oznacza niski poziom naładowania baterii. 
W takim wypadku jak najszybciej wymień 
baterie.

Podczas ważenia, migający napis „OL” 
oznacza, że waga jest przeciążona powyżej 
maksymalnej nośności wynoszącej 150 kg.

Wybór jednostki wagi

Waga domyślnie wyświetla obliczenia w kilogramach (kg). 
Możesz zmienić jednostkę wagi za pomocą ustawień urządzenia w aplikacji Mi Fit.
Waga może wyświetlać wagę w kilogramach (kg) i funtach (lb).



Środki ostrożności

1. Aby zapobiec poślizgnięciu się, nie należy umieszczać wagi na śliskim podłożu ani 
używać jej, gdy stopy lub waga są mokre.

2. Za każdym razem należy stać na środku wagi, aby zapobiec jej przypadkowemu 
przechyleniu się podczas użycia.

3. Wagę należy stosować wyłącznie w suchym środowisku i nie zanurzać jej w wodzie.
4. Aby wyczyścić wagę, należy wytrzeć jej powierzchnię wilgotną szmatką i łagodnym 

detergentem. Nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych ani innych 
substancji chemicznych.

5. Po wyczerpaniu baterii należy je natychmiast wymienić, aby uniknąć potencjalnego 
wycieku i korozji.

6. Nie zaleca się używania tej wagi przez osoby z rozrusznikiem serca lub innymi 
wszczepionymi urządzeniami medycznymi. Dokładność danych dotyczących masy ciała 
może się różnić w przypadku stosowania ich przez zawodowych sportowców, kobiety 
w ciąży i inne osoby ze specjalnymi uwarunkowaniami.

7. Możesz użyć aplikacji Mi Fit, aby skorzystać z funkcji testu balansu – stania na jednej 
nodze z zamkniętymi oczami (One-foot-stand with Eyes Closed Measurement). Kiedy 
utracisz równowagę, upewnij się, że po otworzeniu oczu stoisz stabilnie na podłożu, aby 
zapobiec przypadkowemu przewróceniu się. Wszyscy, w tym dzieci, osoby starsze, matki 
w ciąży i inne osoby z problemami na tle fizycznym lub z równowagą, powinni korzystać 
z tej funkcji z rozwagą. 



Informacje dot. unieszkodliwienia i recyklingu 

Symbol ten wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z odpadami 
komunalnymi. Należy pamiętać o przekazaniu urządzenia do bezpiecznego 
dla środowiska recyklingu zostawiając go we właściwym punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów w celu ponownego wykorzystania materiałów.

Certyfikaty i autoryzacje bezpieczeństwa

Anhui Huami Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie 
radiowe typu XMTZC05HM jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny 
tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Dane techniczne

Wymiary: 300 mm x 300 mm x 25 mm
Waga: 1,7 kg
Zakres pomiaru: 100 g - 150 kg
Jednostki pomiaru masy: kg/lb
Przyrost: 0,1 kg/lb
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0
Temperatura robocza: 0°C ~ 40°C
Częstotliwość: 2402 – 2480 MHz
Maks. Moc wyjściowa: 0 dBm
Zasilanie: cztery baterie AAA 1,5 V
Materiał obudowy: szkło hartowane, tworzywo techniczne ABS
Urządzenie kompatybilne z: Android 4.4 lub iOS 9.0 (iPhone 5S i nowszymi wersjami) 
i nowszymi wersjami, Bluetooth 4.0 i nowszymi wersjami.
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Model: XMTZC05HM
Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Anhui Huami Technology Co., Ltd. (firma w ekosystemie MI)
Adres: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang West 
Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.mi.com
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