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TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ  

 

KURULUM 

 



 
Başlamak için gerekenler 

1.Mi Akıllı Saatiniz 
2. Google Hesabı 
3. Bir cep telefonu veya tablet 

 
 Android™ 5.0 veya üstü var 

 2,4 GHz Wi-Fi ağıyla çalışır (WPA-2 Enterprise ağı çalışmaz) 

 
4. İnternet bağlantısı ve güvenli kablosuz ağ 

Başlangıç 
 
1. Google Home uygulamasını indirin 

 
Kurulum işlemi sırasındaki tüm kontroller ve kontroller Google Home uygulaması aracılığıyla 
gerçekleştirilir, bu nedenle onu telefonunuza veya tabletinize indirmeniz gerekir. Cihazınızdaki 
uygulama mağazasına gidin. iOS'ta bu App Store ve Android cihazlarda Google Play Store'dur. 
Mağazaya girdikten sonra Google Home'u arayın ve doğru uygulamayı bulduğunuzda indirin ve 
yükleyin. 

 

2. Cihazı prize takın 
 
Artık ihtiyacımız olan donanıma sahip olduğumuza göre, donanımın kendisini kurmanın zamanı 
geldi. Cihazla birlikte gelen güç adaptörünü alın ve bağlantı noktasına takın, ardından kablonun 
diğer ucunu alıp duvarınıza takın. 

 
3. Cihazınızı kurun 

Google Home uygulaması, izlemeniz için bir dizi temel kurulum adımını görüntüleyen bir eğiticiye 
başlar. Bunlar arasında gezinin ve Mi Akıllı Saatinizi kurmak için talimatları izleyin. 
 

4. Gününüzü başlatmak ve bitirmek için küçük bir yardım. 



Alarm kurmak, müziğin keyfini çıkarmak, bir sonraki toplantı saatinizi kontrol etmek, akıllı evinizi 
kontrol etmek ve daha fazlasını yapmak için Mi Akıllı Saatinizde Google ile konuşun - hepsi eller 
serbest. 
Güne hızlı başlayın: 
Yüzlerce sesli ve medya alarmıyla uyanın. Ayrıca, hava durumunu kontrol edin, takviminizi 
görüntüleyin, işe gidip gelme bilgilerini, haberleri ve daha fazlasını alın - hepsi eller serbest. 
Akşamları gevşeyin: 
Siz yatmaya hazırlanırken Google'dan ışıkları kapatmasını, kapıları kilitlemesini ve rahatlatıcı bir 
müzik çalmasını isteyin. Ayrıca alarm önerilerini görebilir ve sesli veya dokunarak ayarlayabilirsiniz. 
Bağlı evinizi kontrol edin: 
Akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmek için sesinizi kullanın.Işıkları açın, termostatı ayarlayın, güvenlik 
kameranızı kontrol edin ve daha fazlasını yapın - başlamak için "Ok Google" demeniz yeterli. 
En sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarın: 
En sevdiğiniz müzik ve radyoyu çalmak için Google ile konuşun. Akıllı Saatiniz Chromecast ile de 
çalışır, böylece en sevdiğiniz programları, filmleri veya müzikleri sesinizi kullanarak TV'nize veya 
hoparlörlerinize aktarabilirsiniz. 

GARANTİ BİLDİRİMİ 
ÇÖZÜMLER 
Bir donanım kusuru bulunursa ve Xiaomi tarafından Garanti Süresi içinde geçerli bir talep alınırsa, 
Xiaomi ya (1) ürünü ücretsiz olarak onaracak, (2) ürünü değiştirecek ya da (3) olası nakliye 
maliyetleri hariç olmak üzere Ürünü iade edecektir.  
GARANTİ HİZMETİ NASIL ALINIR 
Garanti hizmetinden yararlanmak için Ürünü orijinal ambalajında veya eşit derecede Ürün koruması 
sağlayan benzer ambalajında Xiaomi tarafından belirtilen adrese teslim etmeniz gerekir. Geçerli 
yasaların yasakladığı durumlar dışında, Xiaomi garanti hizmetini almadan önce kanıt veya satın alma 
kanıtı sunmanızı ve/veya kayıt gerekliliklerine uymanızı isteyebilir. 
İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR 
Xiaomi tarafından aksi belirtilmedikçe, bu Sınırlı Garanti yalnızca Xiaomi tarafından veya Xiaomi için 
üretilen ve ticari markaları, ticari adı veya "Xiaomi" veya "Mi" logosu ile tanımlanabilen Ürün için 
geçerlidir. Sınırlı Garanti, (a) Şimşek çarpması, hortum, sel, yangın, deprem veya diğer dış nedenler 
gibi doğal veya Tanrısal olaylardan kaynaklanan Hasarlar; (b) İhmal; (c) Ticari kullanım; (d) Ürünün 
herhangi bir bölümünde yapılan değişiklikler veya modifikasyonlar; (e) Xiaomi dışı ürünlerle 
kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (f) 
kaza, suistimal veya yanlış kullanım; (g) Ürünü, Xiaomi tarafından belirtilen izin verilen veya 
amaçlanan kullanımların dışında veya uygun olmayan voltaj veya güç kaynağıyla çalıştırılmasından 
kaynaklanan hasarlar; veya (h) Xiaomi temsilcisi olmayan herhangi biri tarafından gerçekleştirilen 
hizmetten (yükseltmeler ve genişletmeler dahil) kaynaklanan hasar. Üründe sakladığınız veya 
sakladığınız herhangi bir veriyi, yazılımı veya diğer materyalleri yedeklemek sizin 
sorumluluğunuzdadır. Servis işlemi sırasında ekipmandaki verilerin, dolayısıyla eşyaların veya diğer 
malzemelerin kaybolması veya yeniden biçimlendirilmesi muhtemeldir, Xiaomi bu tür hasar veya 
kayıplardan sorumlu değildir. 
Hiçbir Xiaomi bayisi, acentesi veya çalışanı bu Sınırlı Garantiye herhangi bir değişiklik, uzatma veya 
ekleme yapma yetkisine sahip değildir. Herhangi bir şartın yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna 
karar verilirse, kalan şartların yasallığı veya uygulanabilirliği etkilenmeyecek veya bozulmayacaktır. 
Yasalarca yasaklanmadıkça veya başka bir şekilde söz vermedikçe 
Xiaomi, bir er-satış hizmetleri, orijinal satın almanın yapıldığı ülke veya bölge ile sınırlı olacaktır. 
Xiaomi tarafından usulüne uygun olarak ithal edilmeyen ve/veya usulüne uygun olarak üretilmeyen 
ve/veya Xiaomi'den veya bir Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmayan İngilizce 
Ürünler bu garanti kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünü satan resmi olmayan 
perakendecinin garantilerinden yararlanabilirsiniz. 
ürün. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişime geçmeye davet ediyor. 
 



ZIMNİ GARANTİLER 
Yürürlükteki yasalarca yasaklanmadıkça, tüm zımni garantiler (satılabilirlik ve belirli bir amaca 
uygunluk garantileri dahil), bu sınırlı garantinin maksimum süresine kadar sınırlı bir süreye sahip 
olacaktır. Bazı yargı bölgeleri, zımni bir garantinin süresiyle ilgili sınırlamalara izin vermemektedir, 
bu nedenle bu durumlarda yukarıdaki sınırlama uygulanmayacaktır. 
HASAR SINIRLAMASI 
Yürürlükteki yasaların yasakladığı kapsam dışında, Xiaomi, kar, gelir veya veri kaybı dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere kazalardan, dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, 
açık veya zımni herhangi bir ihlalden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır. garanti veya 
koşul veya başka herhangi bir yasal teori kapsamında, 
Xiaomi, bu tür hasarların olasılığı konusunda bilgilendirildi. Bazı yargı bölgeleri özel, dolaylı veya 
sonuç olarak ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir, 
bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Müşteriler için lütfen web sitesini ziyaret edin: h ps://www.mi.com/en/service/warranty/ Acil satış 
hizmeti için irtibat kurulacak kişi, Xiaomi'nin yetkili servis ağındaki herhangi bir kişi, Xiaomi'nin 
yetkili distribütörleri olabilir. veya ürünleri size satan nihai satıcı. Şüpheniz varsa, lütfen Xiaomi'nin 
tanımlayabileceği gibi ilgili kişiyle iletişime geçin. 
Google Asistan 
Komodininizde yaşamak üzere tasarlanan Mi Akıllı Saat, 4” dokunmatik ekrana sahiptir ve en çok 
ihtiyaç duyduğunuz anda: sabah, uyandığınızda ve akşam uyumaya hazır olduğunuzda keyifli, görsel 
deneyimler sunar. Google'ın yardımıyla uyanmak ve yatmaya hazırlanmak hiç bu kadar kolay 
olmamıştı. Ona sorular sorun ve bir şeyler yapmasını söyleyin - sesinize veya dokunuşunuza yanıt 
verir. Alarm kurmak, müziğin keyfini çıkarmak, bir sonraki toplantı saatinizi kontrol etmek, akıllı 
evinizi kontrol etmek ve daha fazlasını yapmak için "Ok Google" ile başlayın - hepsi eller serbest. 
Chromecast yerleşik™ 
Akıllı Saatiniz Chromecast ile de çalışır, böylece en sevdiğiniz programları, filmleri veya müzikleri 
yalnızca sesinizi kullanarak TV'nizde veya hoparlörlerinizde yayınlayabilirsiniz. 
 
Sertifikalar: 
 

 



 
 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
 
• 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. 
 
TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ 
 
Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.  
Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın. 
Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.  



Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. 
Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek 
alabilirsiniz. 
 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR 
 
Uyarı 
1. Yangına neden olabileceğinden ve hatta ürünü tamamen tahrip edebileceğinden ürünü herhangi 
bir nedenle sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin. 
2. Ürünü, sıcaklığın çok düşük veya çok yüksek (0 ° C'nin altında veya 45 ° C'nin üzerinde) olduğu 
ortamlara maruz bırakmayın. 
3. Akıllı Saati kullanırken göstergeleri çocukların ve hayvanların gözlerinden uzak tutun. 
4. Bu ürünü gök gürültülü fırtınalarda kullanmayın. 
Fırtınalar ürünün arızalanmasına ve elektrik çarpması riskini artırmasına neden olabilir. 
5. Akıllı Saati lastiklerini veya kılıflarını alkol veya diğer uçucu sıvılarla silmeyin ve temizlemeyin. 
6. Sıvılarla herhangi bir temastan kaçının. 
7. Şarj kutusu tamamen şarj olduğunda göstergesi sönecektir. Şarj kablosu bu sırada tekrar takılırsa, 
gösterge, bu şarj kutusunun şarj edilemeyeceği anlamına gelmez. 
 
Pil Güvenliği 
1. Bu cihaz, çıkarılamayan veya değiştirilemeyen yerleşik bir pil ile donatılmıştır. Pili kendi başınıza 
sökmeyin veya değiştirmeyin. 
2. Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi, patlamaya 
neden olabilir. 
3. Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına 
neden olabilir. 
4. Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden 
olabilir. 
5. Saate ve aksesuarlara zarar verebilecek veya yangına, patlamaya veya diğer tehlikelere neden 
olabilecek yetkisiz veya uyumsuz güç adaptörleri veya veri kabloları kullanmayın. 

SORUN GİDERME 
Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz. 

YETKİLİ SERVİS 
MERKEZ YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
444 21 18  
 
Servis Bilgi Sistemi 

https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz. 

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.  

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR. 

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA 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 

Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd. 

Adres: #019, 9. Kat, Bina 6, 33 Xi'erqi Orta Yolu, Haidian Bölgesi, Beĳing, Çin, 100085 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


