
Mi Watch Strap (3 Pack)
Mi Saat Kordonu (3 Parça)

Kullanıcı Kılavuzu

emizlik, bakım ve Kullanım Hataları

• Günlük kullanım sırasında cildinizin temas 
bölgesini ve kayışı temiz ve kuru tutun. 
Egzersiz sonrası kayıştaki ter lekelerini 
zamanında silin.

•  Kayışı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, 
aşırı ısınma kayışın deforme olmasına hatta 
erimesine neden olur. Asla doğrudan güneş 
ışığı alan yerlerde saklamayın.

•  Kayışın lekeli veya kirli olması durumun-
da, temizlemek için az miktarda diş macunu 
içeren yumuşak bir fırça kullanın. Yumuşak, 
nemli bir bezle hafifçe silin ve ardından iyi 

Garanti Bildirimi
Bir Xiaomi tüketicisi olarak, belirli koşullar 
altında ek garantilerden yararlanırsınız. 
Xiaomi, ülkenizin ulusal tüketici yasası 
tarafından sağlanan yasal garantilerin 
yerine değil, bunlara ek olan özel tüketici 
garantisi avantajları sunar. Yasal garantil-
erle ilgili süre ve koşullar, ilgili yerel yas-
alar tarafından sağlanır. Tüketici garantisi 
avantajları hakkında daha fazla bilgi için 
lütfen Xiaomi’nin resmi web sitesine bakın 
https://www.mi.com/en/service/warran-
ty/. Yasalar tarafından yasaklanmadıkça 
veya Xiaomi tarafından başka şekilde taah-
hüt edilmedikçe, satış sonrası hizmetler 
orijinal satın almanın yapıldığı ülke veya 
bölge ile sınırlı olacaktır. Tüketici garan-
tisi kapsamında, yasaların izin verdiği en 
geniş ölçüde, Xiaomi, kendi takdirine bağlı 
olarak ürününüzü onaracak, değiştirecek 
veya iade edecektir. Normal aşınma ve 
yıpranma, mücbir sebepler, kötüye kullanım 
veya kullanıcının ihmali veya hatasından 
kaynaklanan hasarlar garanti edilmez. Satış 
sonrasıhizmet için irtibat kişisi, Xiaomi’nin 

Yeşil Sarı Kırmızı

Kullanım Talimatları
Söküm
Tokanın konumunu bileğinizin çevresine 
göre ayarlayın. Kayışı çıkarmanız gerekirse, 
şekillere bakın. Kayışın güvenli bir şekilde 
takıldığından emin olmak için taktıktan 
sonra kayışı çektiğinizden emin olun.

Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan’da 
geçerli değildir. Xiaomi tarafından usulüne 
uygun olarak ithal edilmeyen ve/veya 
usulüne uygun olarak üretilmeyen ve/
veya Xiaomi ya da bir Xiaomi satıcısından 
usulüne uygun olarak alınmayan veya bir 
Xiaomi’nin resmi satıcısından alınmayan 
ürünler bu garanti kapsamında değildir. 
Yürürlükteki yasalara göre, ürünü satan 
fakat resmi olmayan perakendecinin 
garantilerinden yararlanabilirsiniz. Bu 
nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız 
satıcıyla iletişime geçmeye davet ediyor.

havalandırılmış ve serin bir yerde doğalo-
larak kurumasını bekleyin.

 • Kayışta toz varsa, çıkarmak için bir 
pamuklu çubuğu veya pamuklu bezi etanole 
batırabilir ve ardından kayışı kuru bir bezle 
silerek kurulayabilirsiniz.

yetkili servis ağındaki herhangi bir kişi, 
Xiaomi’nin yetkili distribütörleri veya ürün-
leri size satan nihai satıcı olabilir. Şüpheniz 
varsa, lütfen Xiaomi’nin tanımlayabileceği 
gibi ilgili kişiyle iletişime geçin.

Teknik Özellikler
Toplam Uzunluk: 252mm (saatle birlikte)



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. 

Üretici Firmanın:
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