
Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.
Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü
kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına 
eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz. 

Müşteri Hizmetleri
Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500
İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr
Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr
Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52 

Pil yuvasını açın ve 4 adet AAA(kalem) pili batarya yuvasında yazan talimatlara göre yuvaya yerleştirin.

Mi Fit uygulamasını açarak Mi Hesabınıza giriş yapınız. Cihazı hesabınız ile eşleştirin ve kişisel verilerinizi ekranda bulanan 
bilgilere göre girişini yapınız. Cihaz eşleştirmesinden sonra, kilo kayıtlarınızı ve vücut kitle endeksinizi Mi Fit ve Mi Home 
uygulamasını kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Lütfen cihazı sert, düz bir zemin üzerine yerleştirin.
Ayaklarınızı şekilde görülecek şekilde yerleştirin. Ayaklarınız cihaz üzerinde bulunan 4 adet metal elektrot ile temas 
ettiğinden emin olunuz.
Kilonuz hesaplandıktan sonra, cihaz vücut endeksinizi hesaplamaya başlayacaktır.
Kilonuzun gösterildiği bar yanıp sönmeye başladığı zaman süreç bitmiş olacaktır.
Vücut endeksi sonuçlarınızı daha sonra telefonunuz ile görebilirsiniz.
*Bu cihaz ile elde edilmiş vücut endeksi *Bu cihaz ile elde edilmiş vücut endeksi verileri tıbbi tavsiyeler için kullanılması uygun değildir.

“Mi Fit” uygulamasını yüklemek için aşağıda bulanan QR kodunu taratabilir ya da uygulamayı Google Play, App Store ve 
ya diğer 3. Parti Uygulama Mağazalarında aratabilirsiniz.

Mi Body Composition Scale 2
Kullanma Kulavuzu

Bu kılavuzu ürünü kullanmadan önce dikkatlice okuyun ve gelecekteki referanslar için saklayın.

Pil Yerleştirme

Telefon Uygulaması Yükleme

Cihaz Eşleştirme

Kilo ve Vücüt Yağı Endeksi Hesaplama

Cihazı sert, düz bir zemin üzerine yerleştirin. Cihazı açmak için bir kere üzerine basmanız yeterli olacaktır. Ekran “0.00” 
olana kadar bekleyin sonrasında üzerine çıkarak kilonuzu ölçebilirsiniz. Cihaz üzerinde hareket etmek ya da zıplamak 
yanlış değerler almanıza yol açabilir. Cihaz kilo ölçümünü bitirene kadar üzerinden ayrılmayın.

Tartı Kullanımı

Cihaz kilogram ölçü birimi seçili olarak gelir. Mi fit uygulamasını kullanarak cihazın ölçü birimini değiştirebilirsiniz.
Cihaz Kilogram ve Pound olmak üzere iki adet kilo ölçü birimi desteklemektedir.

Kilo Ölçü Birimi Seçme

Sembolden anlaşıldığı gibi bu ürün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak imha 
edilmelidir. Bu ürünün tüm parçalarının geri dönüşüm merkezlerine bırakılarak doğaya zarar 
vermemesini sağlamak sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın.

Geri Dönüşüm

Hereby, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., radyo ekipman olan XMTZC05HM modelinin 
2014/53/UE standartlarına uygun olduğunu beyan eder. UE startlarına aşağıda bulanan internet adresi 
üzerinden ulaşabilirsiniz;
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Sertifikasyon ve Güvenlik Onayı

Boyut:300*300*25
Net Ağırlık: 1.7 kg
Desteklenen Ölçüm Aralığı: 100g-150kg
Ağırlık Birimleri: Kg/Lbs
Artış: 0.1 Kg/Lbs
Wireless Bağlantısı: Bluetooth 5.0
ÇÇalışma Sıcaklığı: 0~40°C
Frekans Aralığı 2402-2480 MHz
Maksimum Çıkış Gücü: <20 mW
Güç Kaynağı: 1.5 V AAA Pil x 4
Kullanılan Materyal: Kırılmaz Cam, ABS Mühendislik Plastik
Uyumlu Olduğu Versiyonlar: Android 4.4 ya da iOS 9.0(iPhone 5S ve sonrası) üstü ve Bluetooth 4.0 ya da 
üstü cihazlar ile uyumludur.

Cihaz Özellikleri

1. Kaymamanız için, cihazı ıslak zemin üzerine yerleştirmeyin ve ayaklarınız ya da cihazın üzeri ıslakken cihazın üzerine 
çıkmayın.
2. Cihaz üzerinde talimatlara göre durun, bu şekilde cihaz üzerine kilo ölçümü sırasında kayarak düşmenizin önüne 
geçebilirsiniz.
3. Cihazı kuru bir ortamda muhafaza ediniz ve su içerisine daldırmayın.
4. Cihazı nemli bez ve az bir miktar deterjan ile temizleyebilirsiniz. Diğer organik temizleyiciler ya da kimyasalları 
kullanmayınız.
5.5. Piller bittikten sonra akmasını önlemek ya da aşınmayı engellemek için hemen değiştirin.
6. Bu cihaz kalp pili ya da her hangi bir implant kullanan kişilerin kullanımı için tavsiye edilmez.  Vücut kitle endeksi 
ölçümü sporcular, hamileler ve ya özel durumlardaki kullanıcılar için farklılıklar gösterebilir.
7. Tek ayak üzerinde gözler kapalı ölçüm için Mi Fit uygulamasını kullanabilirsiniz. Dengenizi kurduğunuz hissettiğiniz 
zaman, gözlerinizi açınız ve düşmemek için ayağınızın sıkıca durduğuna emin olunuz. Çocuklar, yaşlılar, anne adayları, ve 
diğer fiziksel ve denge bozukluğu olan kişilerin bu özelliği dikkatli kullanması gerekmektedir.

Önlem Alınması Gereken Durumlar

Alarm Durumları
Cihaz ekranında “L” harfi yanıp sönüyorsa bu 

cihazın pilinin az olduğu anlamına gelir. Lütfen bu 
durumda cihazın pilini değiştirin.

Cihaz ekranında “OL” hareri gözüküyorsa cihaz 
fazla yük altındadır. Cihazın maksimum kapasitesi 

150 kilogramdır.


