XIAOMI S1 & S1 ACTIVE

Lưu ý: Hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện và giao diện người dùng trong sách hướng dẫn sử
dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế và các chức năng có thể thay đổi do các cải

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

tiến của sản phẩm.

Đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và giữ lại để tham
khảo trong tương lai. Để biết thêm thông tin chi tiết về đồng
hồ, vui lòng kết nối nó với ứng dụng và xem hướng dẫn.

Màn hình hiển
thị

Nút nguồn

Nút chức năng

XIAOMI S1
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XIAOMI S1 ACTIVE

BỘ CẢM BIẾN

Microphone

Loa

Điểm sạc

Cảm biến nhịp
tim

Cảm biến áp
suất

DÂY SẠC
Sạc lại đồng hồ của bạn ngay lập
tức khi mức pin yếu
XIAOMI S1 ACTIVE

XIAOMI S1

CÁCH KẾT NỐI
Tải xuống và cài đặt ứng dụng để quản lý đồng hồ của bạn tốt
hơn và đăng nhập vào tài khoản Xiaomi của bạn để sử dụng
thêm các chức năng khác. Lưu ý: Phiên bản của ứng dụng có
thể đã được cập nhật, vui lòng làm theo hướng dẫn dựa trên
phiên bản ứng dụng hiện tại.
1. Nhấn và giữ nút chức năng để bật đồng hồ. Quét mã QR
được hiển thị trên đồng hồ bằng điện thoại của bạn, sau đó tải
xuống và cài đặt ứng dụng. Bạn cũng có thể tải xuống và cài
đặt ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng.
2. Mở ứng dụng, sau đó đăng nhập tài khoản Xiaomi của bạn.
Chọn Thêm thiết bị và làm theo hướng dẫn để thêm đồng hồ
của bạn.
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Quét mã QR để tải ứng dụng

KẾT NỐI

Khi mã ghép nối được hiển thị trên cả điện thoại và đồng hồ, hãy
nhấn vào Ghép nối (Pair) để hoàn tất quá trình ghép nối.
Lưu ý:
Trong khi ghép nối, hãy đảm bảo rằng Bluetooth được bật trên
điện thoại và đồng hồ kết nối tốt với điện thoại của bạn. Nếu mã
ghép nối xuất hiện trên đồng hồ nhưng không xuất hiện trên điện
thoại, vui lòng kiểm tra xem có yêu cầu ghép nối trong thông báo
của điện thoại hay không.
Nếu không thể tìm thấy đồng hồ khi thêm nó vào ứng dụng hoặc
không thể kết nối với điện thoại trong quá trình sử dụng, bạn vui
lòng nhấn và giữ nút chức năng của đồng hồ trong 3 giây và chọn
tùy chọn đặt lại để khôi phục cài đặt gốc, sau đó thử
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SỬ DỤNG
Xem thông báo: Vuốt từ trên cùng
xuống trên màn hình chính
Mở bảng điều khiển: Vuốt lên từ
dưới cùng trên màn hình chính
Chuyển đổi widget: Vuốt sang trái
hoặc phải khi ở trang màn hình
chính
Quay lại: Vuốt cạnh từ trái sang
phải khi ở các trang màn hình khác
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SỬ DỤNG
Power button
• Nhấn và giữ khoảng 3 giây: Bật đồng hồ. Khi bật
đồng hồ, màn hình sẽ hiển thị các tùy chọn để tắt,
khởi động lại và khôi phục cài đặt gốc.
• Nhấn và giữ khoảng 15 giây: Buộc khởi động lại.
• Nhấn khi ở màn hình chính: Mở danh sách các tính
năng.
• Nhấn khi ở các trang khác: Quay lại màn hình
chính.
Shortcut button
• Nhấn khi ở màn hình chính: mở phím tắt chức năng
(danh sách tập luyện ở mặc định).
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