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Lue tämä käyttöopas tarkasti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä 
varten.

Avaa vaa’an pohjassa oleva paristokansi, ja aseta laitteeseen neljä AAA-kokoista 
paristoa. Varmista paristojen napojen olevan merkintöjen mukaisesti oikein päin.

Paristojen asennus

Skannaa QR-koodi ladataksesi ja asentaaksesi Mi Fit -sovelluksen uusimman 
version. Voit myös etsiä sovelluksen App Storesta tai Play-kaupasta.

Sovelluksen asennus

Mi Fit

Paina salpaa
ylöspäin
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Avaa Mi Fit -sovellus ja kirjaudu sisään Mi-tililläsi. Yhdistä laite tiliisi, ja syötä kehosi 
tiedot* näytöllä näkyvien ohjeiden mukaisesti. Yhdistettyäsi laitteen, voit nähdä 
mittaushistorian Mi Fit tai Xiaomi Home -sovelluksilla.

Kehosi tietoja tarvitaan esim. kehonkoostumuksen analysointiin. Syötä tiedot 
mahdollisimman tarkasti varmistaaksesi mittaustulosten tarkkuuden.

Vaa’an yhdistäminen sovellukseen

Vaa’an tarjoama kehonkoostumusdata on vain viitteellistä, eikä sitä tule pitää lääketieteellisenä 

tietona.

Aseta vaaka kovalle ja tasaiselle lattialle. Vaa’an asettaminen maton päälle voi 
vääristää mittaustuloksia.
Astu vaa’alle paljain jaloin kuvan mukaisesti. Varmista jalkapohjiesi osuvan kaikkiin 
neljään metallielektrodiin vaa’an pinnalla.
Vaaka mittaa ensin painosi, ja alkaa tämän jälkeen laskemaan kehosi koostumusta. 
Prosessi on valmis näytöllä painon alla näkyvän palkin vilkkuessa. Voit nyt tarkistaa 
mittaustuloksen sovelluksella.

Punnitseminen ja kehon rasvapitoisuuden mittaaminen
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Laite käyttää oletuksena mittayksikkönä kilogrammoja (kg). Mittayksikkö on 
vaihdettavissa Mi Fit -sovelluksella laitteen asetuksista.
Laitteen voi asettaa näyttämään painoin kilogrammoina (kg) tai paunoina (lb).

Mittayksikön vaihtaminen

Aseta vaaka kovalle ja tasaiselle lattialle. Vaa’an asettaminen maton päälle voi 
vääristää mittaustuloksia. Paina vaakaa herättääksesi sen. Odota kunnes näytöllä 
näkyy “0.00”, ja aseta tämän jälkeen haluamasi esine vaa’alle. Pyri pitämään esine 
mahdollisimman paikoillaan ja keskellä vaakaa. 

Esineiden punnitseminen

Vilkkuva “L” kertoo laitteen paristojen 
olevan vähissä. Vaihda paristot 
mahdollisimman pian.

Vilkkuva “OL” merkitsee ylikuormittumista. 
Vaa’alla voi punnita korkeintaan 150 
kilogrammaan asti.

Huomioilmoitukset
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1. Välttääksesi liukastumisen, älä aseta laitetta liukkaille pinnoille, äläkä käytä laitetta 
sen pinnan tai jalkojesi ollessa märkiä.
2. Seiso aina vaa’an keskellä. Vaaka voi kipata aiheuttaen kaatumisen, mikäli paino 
asetetaan aivan sen reunalle.
3. Käytä laitetta vain kuivassa ympäristössä, äläkä upota sitä veteen.
4. Pyyhi laitteen pinta kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella puhdistaaksesi 
sen. Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuottimia tai muita kemikaaleja.
5. Poista tyhjentyneet paristot laitteesta välittömästi välttääksesi paristojen vuotamista 
laitteen sisälle.
6. Laitteen käyttöä ei suositella henkilöille, joilla on sydämentahdistin tai jokin muu 
kehonsisäinen laite. Kehonkoostumusdatan tarkkuus voi vaihdella 
ammattilaisurheilijoiden, raskaana olevien, ja joidenkin muiden lääketieteellisten 
tilojen seurauksen.
7. Voit käyttää Mi Fit -sovelluksen avulla “One-foot-stand with Eyes Closed” 
-toimintoa. Mikäli tunnet tasapainosi olevan pettämässä, avaa silmäsi ja seiso 
molemmin jaloin välttääksesi kaatumisen. Käyttäjien, mukaan lukien lasten, 
raskaana olevien, vanhusten, sekä tasapaino-häiriöisten henkilöiden, tulee käyttää 
tätä ominaisuutta varoen. 

Käyttöturvallisuus
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Ulkomitat: 300 × 300 × 25 mm
Nettopaino: 1.7 kg
Mittausalue: 100 g - 150 kg
Mittausyksiköt: kg / lbs
Mittaustarkkuus: 0.1 kg / lbs
Rungon materiaali: Karkaistu lasi, ABS-muovi
Yhteensopivuus: Android 4.4 tai iOS 10.0 (iPhone 5S ja uudempi) ja uudempi, sekä 
Bluetooth 4.0 ja uudempi

Langaton yhteys: Bluetooth 5.0
Käyttölämpötila: 0°C ... 40°C
Radion toimintataajuus: 2402 - 2480 MHz
Radion korkein lähetysteho: ＜20 mW
Virtalähde: 4 kpl 1.5 V AAA paristoja

Tekniset tiedot

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., vakuuttaa, että 
radiolaitetyyppi XMTZC05HM on direktiivin 2014/53/EU. mukainen 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla 
seuraavassa internetosoitteessa: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Sertifikaatit ja turvallisuushyväksynnät

Oheinen merkintä tarkoittaa, että laitetta ei saa laittaa lajittelemattomaan 
jätteeseen, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspaikkaan 
hyödyntämistä ja kierrätystä varten. Otathan huomioon, että laitteen 
asianmukainen kierrättäminen luonnonvarojen suojelemiseksi on sinun 
vastuullasi.

Laitteen hävittäminen ja kierrätys
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Malli: XMTZC05HM
Valmistuttaja: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Valmistaja: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. 
                                     (a Mi Ecosystem company)
Osoite: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang 
West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China
Lisätietoja www.mi.com
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