
Mi Smart Band 5 Strap
 Mi Smart Band 5 Kayışı

Kullanıcı Kılavuzu

Fitness Takip Aracını Kaldırmak
Kayışı bileğinizden çıkarın, her iki ucundan 
tutun ve fitness takip aracı ile kayış ar-
asında küçük bir boşluk görene kadar 
kayışı çekin. Fitness takip aracı kayışın ön 
tarafındaki yuvasından çıkarmak için par-
mağınızı kullanın.

Fitness Takip Aracını Yüklemek
1. Fitness takip aracının bir ucunu kayışın ön 
tarafından yuvaya sokun.
2. Fitness takip aracını yuvaya tamamen 
itmek için baş parmağınızla diğer uca 
bastırın.

Temizlik, Bakım ve Onarım
Günlük kullanım sırasında lütfen smart 
band’ı bileğinize çok sıkı takmayın ve temas 
bölgesini kuru tutun. Ayrıca kayışı düzenli 
olarak su ile temizlemelisiniz. Cildinizdeki 
temas bölgesinde kızarıklık veya şişlik belir-
tileri varsa ürünü kullanmayı derhal bırakın 
ve tıbbi yardım alın.

Kullanım Talimatları

Teknik Özellikler
Ürün Yüksekliği: 25 Milimetre
Ürün Genişliği: 15 Milimetre
Ürün Boyutları: 25,5 x 1,5 x 2,5 cm; 16 gram

Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
•     Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

• Bu bandın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

• Bandı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.



Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım 
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis 

listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. 

Güvenlik Bilgileri

• Bandın yüzeyini çizmek için sert veya sivri nesneler kullanmayın, aksi takdirde band hasar görebilir.

• Günlük kullanım sırasında, bilekligi çok sıkı takmaktan kaçının ve temas alanını kuru tutmaya çalışın. Lütfen kordonu düzenli olarak suyla 
temizleyin.

• Cildinizdeki temas bölgesinde kızarıklık veya sişme belirtileri varsa lütfen ürünü kullanmayı derhal bırakın ve tıbbi yardım alın.
Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevleri ürün iyileştirmeleri 
nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/
EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya 
yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri 
dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de 
hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin. 
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