
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARTI KULLANMA KILAVUZU 

 

 

MARKA: XİAOMİ 

MODELLER: XMTZC04HM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ALIM SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ 

KURULUM 

Pillerin Takılması 

Etiketi çıkarın ve pil kapağını açın, ardından şekilde gösterildiği gibi üç adet 1.5V AAA pil takın. 

 

 

Uygulamayı yükleme 

"Mi Fit" uygulamasının en son sürümünü indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın veya 
uygulamayı Google Play, App Store veya diğer üçüncü taraf uygulama mağazalarında arayın. 

 

 

Ölçeği Eşleştirme 

Mi Fit uygulamasını açın ve Mi hesabınızı kullanarak oturum açın, ardından ölçeği hesabınızla 
eşleştirin ve ekrandaki talimatlara göre kişisel verilerinizi girin. 

Tartıyı eşleştirdikten sonra, tartım kayıtlarını ve ağırlık analizini Mi Fit uygulaması ve Mi Home / 
Xiaomi Home uygulaması * aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. 

* Uygulama, Avrupa'da Xiaomi Home uygulaması olarak anılmaktadır (Rusya hariç). Cihazınızda 
görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır. 

Kilonuzu analiz etmek için kişisel veriler kullanılır. Sonuçların doğruluğunu sağlamak için lütfen doğru 
kişisel verileri girin. 

 

 

 

 



İnsanları Tartmak 

Tartıyı sert ve düz bir zemine yerleştirin. 

Şekilde gösterilen yönlendirmeyi ve pozisyonu takip edin, teraziye çıkın ve terazinin ortasında her iki 
ayağınızın üzerinde sabit bir şekilde ayakta durun. 

Belirtilen ağırlık yanıp söndüğünde, tartım tamamlanmıştır ve ağırlık analizi bilgileri telefonunuzda 
görüntülenebilir. 

 

Bu tartı tarafından sağlanan ağırlık analizi bilgileri sadece referans amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği 
taşımaz. 

Tartım Öğeleri 

Tartıyı sert ve düz bir yüzeye yerleştirin. 

Açmak için ölçeğe basın. "0.00" görüntülenene kadar bekleyin ve tartmak istediğiniz maddeyi teraziye 
yerleştirin. 

Teraziyi hareket ettirmek veya çarpmak doğruluğu etkileyebilir, bu durumda ölçümün doğru 
olduğundan emin olmak için öğeyi tekrar tartmanız gerekir. 

 

Uyarı Göstergeleri 

Tartı yaparken, yanıp sönen bir "L" pil seviyesinin düşük olduğunu gösterir ve pilleri mümkün olan en 
kısa sürede değiştirmeniz gerekir. 

 

Tartım sırasında, yanıp sönen bir "OL", terazinin maksimum 150 kg kapasitesinin ötesinde aşırı 
yüklendiğini gösterir. 



 

Tartım Birimi Seçme 

Ölçek, ağırlığı varsayılan olarak kilogram (kg) cinsinden hesaplar. Mi Fit uygulamasındaki cihaz 
ayarlarından terazinin tartı birimini değiştirebilirsiniz. 

Tartı, ağırlığı kilogram (kg) ve pound (lbs) cinsinden görüntüleyebilir. 

 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARI 

Önlemler 

1. Kaymayı önlemek için teraziyi kaygan bir zemine koymayın ve ayaklarınız veya tartı ıslakken 
kullanmayın. 

2. Kendinizi tartarken kazara devrilmesini önlemek için daima terazinin ortasında durun. 

3. Tartıyı yalnızca kuru bir ortamda kullanın ve suya batırmayın. 

4. Temizlemek için terazinin yüzeyini nemli bir bez ve yumuşak bir deterjanla silin. Herhangi bir 
organik çözücü veya diğer kimyasalları kullanmayın. 

5. Piller bittikten sonra, olası sızıntı ve korozyonu önlemek için derhal çıkarın. 

6. Bu ölçek, kalp pili veya diğer implante tıbbi cihazlara sahip kişiler için tavsiye edilmez. Vücut 
kompozisyonu verilerinin doğruluğu, profesyonel sporcular, hamile kadınlar ve özel koşulları olan 
diğer bazı kişiler tarafından kullanıldığında değişebilir. 

7. Gözler Kapalı Ölçümü ile Tek ayaklı stand işlevini deneyimlemek için Mi Fit uygulamasına 
gidebilirsiniz. Dengede olmadığınızı hissettiğinizde, yanlışlıkla ters dönerek düşmeye neden olmamak 
için gözlerinizi açtığınızdan ve ayaklarınızın üzerinde sağlam bir şekilde durduğunuzdan emin olun. 
Çocuklar, yaşlılar, anne adayları ve fiziksel veya denge bozuklukları olanlar dahil herkes bu işlevi 
dikkatli kullanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ 

Adı: Mi Akıllı Ölçeği 2 
Modeli: XMTZC04HM 
Boyutlar: 280 × 280 × 22 mm 
Net Ağırlık: 1,2 kg 
Tartım Aralığı: 100 gr - 150 kg 
Tartım Birimleri: kg / lbs 
Artımlar: 0.1kg / lbs 
Şunlarla uyumludur: Android 4.4 veya iOS 9.0 (iPhone 5S ve sonraki sürümlerden) ve üstü ve 
Bluetooth 4,0 ve üzeri 
Gövde Malzemesi: Temperli cam, mühendislik plastiği 
Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.0 
Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 40 ° C 
Güç Kaynağı: 1,5 V AAA ba eries × 3 
Frekans: 2402-2480MHz 
Maks. Alan sayısı Çıkış: 4 dBm 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal 
ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen 
bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız. 

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ 
Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım işlemi söz konusu 
değildir. 
Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. Periyodik bakım 
gerekmemektedir. 

SORUN GİDERME 
- Tartım sırasında ekranda “L” çıktıgında pilleri mümkün oldugunca çabuk degistirin. 
- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini degistirin. 
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın. 
- Ekipmanı, alıcının baglı oldugu devreden farklı bir prize takın. 
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danısın. 
- Tartım sırasında ekranda “OL” çıktıgında ölçüm yapılan agırlık 150 kg’dan fazla olabilir. 

YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18 

 
 
 

 

 

 

 



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

İthalatçı Firma 

EVOFONE TELEKOMUNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ 

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL  

TEL: 444 21 18 

Üretici Firma 

ANHUİ HUAMİ INFORMATİON TECHNOLOGY CO. LTD. 

 

 
BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


