Mi Body Composition Scale 2
Uživatelský manuál

Spárování a první spuštění
Vložení baterií
Mi Body Composition Scale 2 je napájena 4 bateriemi typu AAA. Před prvním použitím vložte prosím
baterie do váhy podle nákresu.

Spárování s mobilním telefonem
Toto zařízení komunikuje s telefonem skrze bezdrátovou technologii Bluetooth. Pro správný chod
aplikace budete potřebovat mobilní telefon s iOS nebo Androidem 4.3+. Postup pro připojení k
zařízení je následující:
1. Stáhněte z Obchodu Play či Apple AppStore ofciální aplikaci Mi Fit.
2. Spusťte aplikaci a přihlaste se nebo vytvořte nový Xiaomi účet (je nezbytný k funkci aplikace Mi
Fit).
3. Po úspěšném přihlášení se přepněte do záložky Proﬁl a vyberte možnost Přidat nové zařízení.
4. Zvolte chytrou váhu a postupujte podle instrukcí aplikace.
5. Polože váhu na podlahu a stoupněte si na ni. Dojde k párování. Stůjte na ní, dokud nedojde k
úspěšnému dokončení párování. Pokud by proces trval dlouho, zrušte párování, stoupněte si pryč z
váhy a proces opakujte.
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Používání chytré váhy
Používání bez aplikace
Mi Body Composition Scale 2 lze používat i bez mobilního telefonu a aplikace. Postačí si na váhu
stoupnout a displej zobrazí Vaši hmotnost. Na displeji váhy se však nezobrazí jiné naměřené hodnoty
(poměr tuku, svalů, vody apod.).

Používání s aplikací
Pro maximální využití chytré váhy je doporučeno použít při vážení aplikaci Mi Fit. Stačí spustit aplikaci
v mobilním telefonu a stoupnout si na váhu. Mi Fit automaticky rozpozná nové vážení a začne Vás o
průběhu informovat na displeji. Po úspěšném zvážení zobrazí i další údaje a statistiky.
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Změna jednotek
Přejděte do sekce Proﬁl - Váha Mi Body ... - Jednotky váhy a nastavte požadované jednotky.

Chybové hlášky na displeji váhy
“OL” - tento symbol se objeví na váze v případě, že je překročena maximální hmotnost 150 kg.
“L” - tento symbol se objeví v momentě, kdy docházejí baterie. Vyměňte prosím AAA baterie za nové.

Prohlašujeme, že zařízení splňuje veškerá příslušná ustanovení předmětných předpisů
Evropského společenství: ES 1999/5/ES – NV č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění NV č. 483/2002 Sb. a NV č. 251/2003 Sb.
a příslušným předpisům a normám, které z nařízení (směrnic) vyplývají. EU Prohlášení o shodě lze
najít na www.beryko.cz/manuály.
Výrobce: Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd., China
Dovozce: Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76 301 00 Plzeň www.beryko.cz
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