
Felhasználói útmutató 

Mi Band 6 



Használat előtt figyelmesen olvassa el az 
útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra. 

Termék áttekintése  

Összeszerelés 

1. Helyezze a készülék egyik felét a csuklószíj elülső 
felén található, erre kialakított csatlakozóba. 

2. Nyomja le a másik oldalon a hüvelykujjával, hogy 
a készüléket teljesen a csatlakozóba préselje. 

Készülék 

Csuklószíj Töltőkábel 

Érintőképernyő Pulzusérzékelő 

Töltőcsatlakozó 



Viselés 

1. Kényelmesen szorosra állítsa a szíjat a csuklója 
körül, legalább 1 ujjnyi távolságot hagyva a szíj 
és a csuklócsont között. 

2. A pulzusmérő optimális teljesítménye eléréséhez, 
bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék háta a 
bőréhez ér. Amikor viseli a csuklópántot, ne legyen 
az se túl szoros, se túl laza, de hagyjon a bőrnek 
egy kis rést, hogy lélegezhessen. Szorítsa meg a 
csuklópántot mielőtt sportolni kezd és rendesen 
lazítsa meg utána. 

Túl laza Megfelel
ő 

Ha a pánt könnyen 
mozog fel-le a csuklón, 
vagy a pulzusérzékelő 
nem tud adatot gyűjteni, 
próbálja meg a szíj 
lazítását. 

Az okoskarkötő 
kényelmesen 
illeszkedik a 
csukló 
vonalához. 



Csatlakozás 

1. Olvassa le a QR-kódot a Mi Wear / Mi Wear Lite  
alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez és 
telepítéséhez, vagy keressen rá a Google Play, App 
Store vagy más külső alkalmazás-áruházban. 

Mi Wear / Mi Wear Lite app QR-kód 
(Android 5.0 & iS 10.0 vagy újabb

2. Jelentkezzen be Mi fiókjába a Mi Wear / Mi 
Wear Lite alkalmazásban és kövesse az 
utasításokat, hogy csatlakozzon és párosítsa a 
karkötőt a telefonjával. Amint a karkötő rezeg és a 
párosítási kérés megjelenik a kijelzőjén, érintse 
meg az érintőgombot, hogy befejezze a 
telefonjával való párosítást. Megjegyzés: 
Bizonyosodjon meg róla, hogy a Bluetooth 
engedélyezve van a telefonján. Tartsa a telefont és 
a karkötőt közel egymáshoz a párosítás idejére. 

Povolit spárování

Párosítas



Használat 

Miután sikeresen párosította a készülékét, a karkötő 
elkezdi követni és analizálni a napi aktivitást és alvási 
szokásokat. 
Érintse meg a gombot, hogy a kijelző világítani 
kezdjen. Suhintson fel, vagy le, hogy megnézze a 
különböző funkciókat, mint például PAI (Personal 
Activity Intelligence), adat, pulzusmérési értékek. 
Suhintson jobbra, hogy visszatérjen az előző oldalra. 

Szétszerelés 

Távolítsa el a karkötőt a csuklójáról, fogja meg a két 
véget és húzza meg a karkötőt, amíg egy kis rést lát 
a készülék és a karkötő között. Használja az ujjait, 
hogy a készüléket kipattintsa a résből a karkötő 
elülső részén. 

Fel/le suhintás funkciók 
közötti váltás 

Suhintson jobbra, hogy 
visszatérjen az előző 
oldalra. 



Töltés 

Azonnal töltse újra a karkötőt, amikor 
az akkumulátorszint alacsony. 



Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk Tanúsítások és biztonsági jóváhagyások 

Minden termék, amelyen ez a szimbólum 
látható, olyan hulladéknak minősülő 
elektromos vagy elektronikus berendezés 
(WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), 
amelyet nem szabad válogatatlan háztartási 
hulladékkal keverni. 
Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi 
egészséget és a környezetet a hulladékká 
vált berendezések átadásával egy, a kormány 
vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak 
minősülő elektromos vagy elektronikus 
eszközök újrahasznosításának céljára létesített 
gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és 
újrafelhasználás segít a környezetre és az 
egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív 
következmények elkerülésében. Kérjük, 
egyeztessen a telepítést végző személlyel 
vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a 
gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és 
felhasználási feltételeivel kapcsolatban. 

Az ezzel a Mi 6 intelligens karkötővel kapcsolatos 
előírásoknak és szabványoknak való megfelelést jelző 
szabályozási információkat, terméktanúsítványokat és 
logókat lásd: Beállítások> Felügyelet.

Készíttette: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Gyártó: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company) 
Cím: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, 
No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei, 
Anhui, China 

További információért keresse fel a www.mi.com címet 

Importőr:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz

http://www.mi.com/global/service/support/
http://www.mi.com/global/service/support/
http://www.mi.com/
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