Manual do usuário do Mi Smart Clock

Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem diferir do
produto real por modelo e região.
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Lista de embalagem

Relógio inteligente

Manual do usuário

Adaptador de energia

Bu na Instrução

Desativar/ativar microfone

Segure sincronamente “VOL +” e ”VOL -” bu
por 10 segundos para redefinir as configurações
de fábrica

VOL +

VOL -
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O que você precisa para começar
1

Seu relógio inteligente Mi

2 Uma Conta do Google
3

Um celular ou tablet que
Tem Android™ 5.0 ou superior
Funciona com rede WiFi de 2,4 GHz (uma rede WPA-2
Enterprise não funcionará)

4

Uma conexão de internet e wireless seguro
rede

Começando
1 Baixe o aplicativo Google Home
Todas as configurações e controles durante o processo
de configuração são realizados através do aplicativo Google
Home, portanto, você precisará baixá-lo em seu telefone ou tablet.
Entre na loja de aplicativos do seu dispositivo. No iOS é a App
Store e nos dispositivos Android é a Google Play Store. Uma
vez na loja, procure o Google Home e quando encontrar o
aplicativo correto, baixe e instale-o.

2 Conecte o dispositivo
Agora que temos o so ware de que precisamos, é hora de
configurar o próprio hardware. Pegue o adaptador de energia
fornecido com o dispositivo e conecte-o à porta, depois pegue a
outra extremidade do cabo e conecte-o à parede.
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3 Configure seu dispositivo
O aplicativo Google Home iniciará um tutorial, exibindo várias etapas
básicas de configuração para você seguir. Percorra-os e siga as
instruções para configurar seu Mi Smart Clock.

4 Uma pequena ajuda para começar e terminar o seu dia.
Fale com o Google no seu Mi Smart Clock para definir um alarme,
ouvir música, verificar o horário da sua próxima reunião, controlar sua
casa inteligente e muito mais - tudo com as mãos livres.
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Comece o seu dia:
Acorde com centenas de alarmes de som e mídia.
Além disso, verifique o clima, veja seu calendário, obtenha informações
de deslocamento diário, notícias e muito mais - tudo com as mãos livres.

Relaxe à noite:
Peça ao Google para desligar as luzes, trancar as portas e tocar uma
música relaxante enquanto você se prepara para dormir. Você também
pode ver sugestões de alarme e configurá-lo por voz ou toque.

Controle sua casa conectada:
Use sua voz para controlar seus dispositivos domésticos inteligentes.
Acenda as luzes, ajuste o termostato, verifique sua câmera de
segurança e muito mais - basta dizer "Ok Google". para começar.

Curta sua música favorita:
Fale com o Google para tocar suas músicas e rádios favoritos.
Seu Relógio inteligente também funciona com o Chromecast, para que
você possa transmitir seus programas, filmes ou músicas favoritos para
sua TV ou alto-falantes usando sua voz.

Ok google
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Especificações técnicas
Nome

Relógio inteligente

Modelo

X04G

Palestrante

Alto-falante de alcance total de 1,5"

Exibição

3,97"

Conjunto de microfones de 2 mics

Entrada

5V 2A

Bluetooth

BT4.2 e A2DP

Sem fio

IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz WiFi

Frequência de Operação e Potência de Radiofrequência:
WiFi: 2412MHz ~ 2472MHz (ÿ20dBm para o Reino Unido)
BT: 2402MHz ~ 2480MHz (ÿ10dBm para o Reino Unido)

BLE: 2402MHz~2480MHz(ÿ10dBm para o Reino Unido)
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AVISO DE GARANTIA
ESTA GARANTIA DÁ A VOCÊ DIREITOS ESPECÍFICOS, E VOCÊ
PODE TER OUTROS DIREITOS TRANSMITIDOS POR LEIS DE SUA
PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO. DE VERDADE, EM ALGUMAS
PAÍSES, PROVÍNCIAS OU ESTADOS, DIREITO DO CONSUMIDOR PODE
IMPOR UM PERÍODO MÍNIMO DE GARANTIA. ALÉM DE COMO
PERMITIDO POR LEI, A XIAOMI NÃO EXCLUI, LIMITA OU
SUSPENDER OUTROS DIREITOS QUE VOCÊ PODE TER. POR UM COMPLETO

COMPREENSÃO DOS SEUS DIREITOS, CONVIDAMOS VOCÊ A

CONSULTE AS LEIS DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU
ESTADO.
Esta Garantia contratual aplica-se apenas aos componentes de hardware
do Produto Xiaomi (doravante “Produto”) conforme fornecido originalmente
e não se aplica a nenhum software ou outro equipamento de propriedade da
Xiaomi ou de terceiros para os quais um contrato de licença de usuário final ou
declarações ou exclusões de garantia/garantia separadas são fornecidas ou
destinadas a serem aplicadas.

1 GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO
A XIAOMI garante que os Produtos estão livres de defeitos
em materiais e mão de obra em condições normais de uso e uso de acordo com
o respectivo manual do usuário do Produto, durante o Período de Garantia.

A duração e as condições relacionadas às garantias legais são determinadas
pelas respectivas leis locais. Para maiores informações
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sobre os benefícios da garantia ao consumidor, consulte o site
oficial da Xiaomi h ps://www.mi.com/en/service/warranty/.

A Xiaomi garante ao comprador original que o seu Xiaomi
O produto estará livre de defeitos de materiais e
mão de obra em condições normais de uso no período mencionado
acima.
A Xiaomi não garante que a operação do Produto seja
ininterrupta ou livre de erros.
A Xiaomi não se responsabiliza por danos decorrentes do não
cumprimento das instruções relacionadas ao uso do Produto.

2 RECURSOS

Se um defeito de hardware for encontrado e uma reclamação válida for
recebida pela Xiaomi dentro do Período de Garantia, a Xiaomi (1)
reparará o produto sem custo, (2) substituirá o produto ou (3) reembolsará
o Produto, excluindo possíveis remessas custos.
3 COMO OBTER O SERVIÇO DE GARANTIA

Para obter o serviço de garantia, você deve entregar o Produto, em sua
embalagem original ou embalagem similar com o mesmo grau de
proteção do Produto, no endereço especificado pela Xiaomi. Exceto na
medida proibida pela lei aplicável, a Xiaomi pode exigir que você
apresente comprovantes ou comprovantes de compra e/ou cumpra os
requisitos de registro antes de receber o serviço de garantia.

4 EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES
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A menos que estipulado de outra forma pela Xiaomi, esta Garantia
Limitada aplica-se apenas ao Produto fabricado por ou para a Xiaomi e
identificável pelas marcas registradas, nome comercial ou logotipo
"Xiaomi" ou "Mi".
A Garantia Limitada não se aplica a qualquer (a) Danos devido a atos
da natureza ou de Deus, por exemplo, raios, tornados, inundações,
incêndios, terremotos ou outras causas externas; (b)
Negligência; (c) Uso comercial; (d) Alterações ou
modificações em qualquer parte do Produto; (e) Danos causados pelo
uso com produtos que não sejam da Xiaomi; (f) Danos causados por
acidente, abuso ou uso indevido; (g) Danos causados pela operação do
Produto fora dos usos permitidos ou pretendidos descritos pela Xiaomi
ou com voltagem ou fonte de alimentação inadequadas; ou (h) Danos
causados por serviço (incluindo atualizações e expansões) realizado por
qualquer pessoa que não seja um representante da Xiaomi.
É sua responsabilidade fazer backup de quaisquer dados, so ware ou
outros materiais que você possa ter armazenado ou preservado no produto.
É provável que os dados, so ware ou outros materiais no equipamento
sejam perdidos ou reformatados durante o processo de serviço, a
Xiaomi não é responsável por tais danos ou perdas.
Nenhum revendedor, agente ou funcionário da Xiaomi está autorizado a
fazer qualquer modificação, extensão ou adição a esta Garantia Limitada.
Se qualquer termo for considerado ilegal ou inexequível, a legalidade ou
exequibilidade dos termos restantes não será afetada ou prejudicada.
Exceto conforme proibido por lei ou de outra forma prometido
pela Xiaomi, os serviços de vendas posteriores serão limitados
ao país ou região da compra original.
Os produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram
devidamente fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente
adquiridos da Xiaomi ou de um vendedor oficial da Xiaomi não estão
cobertos pelas presentes garantias. De acordo com a lei aplicável, você
pode se beneficiar das garantias do revendedor não oficial que vendeu o
produto. Portanto, a Xiaomi convida você a entrar em contato com o
revendedor de quem você comprou o produto.
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5 GARANTIAS IMPLÍCITAS

Exceto na medida proibida pela lei aplicável, todas as
garantias implícitas (incluindo garantias de comercialização
e adequação a uma finalidade específica) terão uma duração
limitada até a duração máxima desta garantia limitada.
Algumas jurisdições não permitem limitações na duração de
uma garantia implícita, portanto, a limitação acima não será
aplicada nesses casos.

6 LIMITAÇÃO DE DANOS

Exceto na medida proibida pela lei aplicável, a Xiaomi não
será responsável por quaisquer danos causados por acidentes,
danos indiretos, especiais ou conseqüentes, incluindo, entre
outros, lucros cessantes, receita ou dados, danos resultantes
de qualquer violação de direitos expressos ou implícitos
garantia ou condição, ou sob qualquer outra teoria legal,
mesmo que a Xiaomi tenha sido informada da possibilidade de
tais danos. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou
limitação de danos especiais, indiretos ou conseqüentes,
portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você.

7 INFORMAÇÕES DE CONTATO

Para clientes, visite o site: h ps://
www.mi.com/en/service/warranty/
A pessoa de contato para o serviço de pós-venda pode ser qualquer
pessoa da rede de serviços autorizados da Xiaomi, distribuidores
autorizados da Xiaomi ou o fornecedor final que vendeu os produtos
para você. Em caso de dúvida, entre em contato com a pessoa
relevante, conforme a Xiaomi possa identificar.
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Google Assistente
Projetado para ficar em sua mesa de cabeceira, o Mi Smart Clock possui
uma tela sensível ao toque de 4” e oferece experiências visuais
deliciosas quando você mais precisa: de manhã, ao acordar, e à noite,
quando estiver pronto para dorme.
Com a ajuda do Google, acordar e se preparar para dormir nunca foi
tão fácil. Faça perguntas e diga a ele para fazer coisas – ele responde
à sua voz ou toque. Basta começar com "Ok Google" para definir um
alarme, ouvir música, verificar o horário da próxima reunião, controlar
sua casa inteligente e muito mais - tudo com as mãos livres.

Chromecast integrado™
Seu Smart Clock também funciona com o Chromecast, para que você
possa transmitir seus programas, filmes ou músicas favoritos na TV ou
nos alto-falantes usando apenas a voz.

Certificações:
Por este meio, a Xiaomi Communications Co., Ltd declara
que o tipo de equipamento de rádio X04G está em
conformidade com a Diretiva Regulamento de Equipamentos
de Rádio 2017. O texto completo da declaração de conformidade
UKCA está disponível no seguinte endereço de internet:

hp://www.mi.com/global/service/support/dec
laration.html
Todos os produtos com este símbolo são resíduos
de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE como na
diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com
lixo doméstico indiferenciado. Em vez disso, você deve
proteger a saúde humana e o meio ambiente entregando
seus equipamentos usados a um ponto de coleta designado
para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos
usados, designado pelo governo ou autoridades locais. O
descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis
consequências negativas ao meio ambiente e à saúde
humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais
para obter mais informações sobre a localização, bem como
os termos e condições de tais pontos de recolha.
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Cuidado:
O produto pode ser utilizado em todos os países da União
Europeia.
Para cumprir os requisitos de exposição à RF da CE, o
dispositivo deve ser instalado e operado a 20 cm (8 polegadas)
ou mais entre o produto e o corpo de todas as pessoas.
O adaptador deve ser instalado próximo ao equipamento e
deve ser de fácil acesso.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC.

A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1)
Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2)
este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida,
incluindo interferência que possa causar operação indesejada.
Cuidado: Alterações ou modificações nesta unidade não
aprovadas expressamente pela parte responsável pela
conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar
o equipamento.
NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade
com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo
com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são
projetados para fornecer proteção razoável contra interferência
prejudicial em uma instalação residencial. este
o equipamento gera, usa e pode irradiar energia de
radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo
com as instruções, pode causar interferência prejudicial às
comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que
não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se
este equipamento causar interferência prejudicial à recepção
de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando
e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir
a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:
—Reoriente ou reposicione a antena receptora.
-Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
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—Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente
daquele ao qual o receptor está conectado.
—Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente
para obter ajuda.
Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte
responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário
de operar o equipamento.
Exposição à radiação FCC
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à
radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. este
equipamento deve ser instalado e operado com distância mínima
de 20 cm entre o radiador e
seu corpo. Este transmissor não deve ser colocado ou operado em
conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Você pode encontrar a etiqueta de especificação do produto na base do
dispositivo.
Google, Android, Google Play, Chromecast integrado e outras marcas e
logotipos relacionados são marcas registradas da Google LLC. O Google
Assistente não está disponível em determinados idiomas e países.

Nome: Mi Relógio Inteligente
Modelo: X04G
Fabricado por: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço: #019, 9º andar, Edifício 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Beÿing, China, 100085
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