
Mi Smart Band 6 NFC 

felhasználói útmutató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg 

későbbi használatra. 

 
 

Termék áttekintése 

 

 
Érintőképernyő  Pulzusérzékelő 

 
Töltőcsatlakozó 

 

 Aktivitásmérő készülék 

 
 

 

 Csuklópánt  Töltőkábel 



Összeszerelés 
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1. Helyezze az aktivitásmérő készülék egyik végét a csuklópánt 

elülső felén található csatlakozóba. 

2. A másik végén gyakoroljon nyomást a hüvelykujjával, hogy a 

készüléket teljesen a nyílásba nyomja.  

 



Viselés 
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1. Kényelmesen szorosra állítsa a pántot a csuklója körül, 

legalább 1 ujjnyi távolságot hagyva a pánt és a csuklócsont 

között. 
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2. A pulzusmérő optimális teljesítménye eléréséhez, 

bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék hátoldala a bőréhez 

ér. Amikor viseli a csuklópántot, az ne legyen sem túl szoros, 

sem túl laza, viszont hagyjon a bőrnek valamennyi rést a 

lélegzéshez. Szorítsa meg a csuklópántot mielőtt sportolni 

kezd, és utána pedig megfelelően lazítsa meg. 

 

 

Túl laza Megfelelő 

Ha a pánt könnyen mozog 
felfelé, illetve lefelé a 
csuklón, vagy a 
pulzusérzékelő nem tud 
adatokat gyűjteni, 
próbálkozzon a csuklópánt 
meghúzásával. 

A karkötő kényelmesen 
illeszkedik a csukló 
vonalához. 
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P ár o s í t
á s 
e n g e d é
ly e z é s
e  

1. Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és 

telepítéséhez. Először adja hozzá a Mi Smart Band 6 NFC-t az 

alkalmazáshoz, mielőtt használni kezdené. 

 

(Android 5.0 és iOS 10.0 vagy újabb) 
 

2. Jelentkezzen be Mi fiókjába az alkalmazásban, és kövesse az 

utasításokat, hogy csatlakozzon és párosítsa a karkötőt a 

telefonjával. Amikor a karkötő rezeg, és a párosítási kérés 

megjelenik a kijelzőjén, koppintson rá, 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.  

Párosítás 
engedélyezése 
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Miután sikeresen párosította a készülékét, a karkötő elkezdi 

követni és analizálni a napi aktivitást és alvási szokásokat. 

Koppintson a képernyőre a világítás bekapcsolásához. 

Suhintson felfelé vagy lefelé a különböző funkciók, például a PAI 

(személyes aktivitásintelligencia), az edzési adatok, valamint 

pulzusmérési adatok megtekintéséhez. Suhintson jobbra az 

előző oldalra való visszatéréshez. 

 
Suhintás felfelé 
vagy lefelé a 
funkciók 
megtekintéséhez 

Suhintás jobbra az 
előző oldalra való 
visszatéréshez 

 

  



Szétszerelés 
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A szíj eltávolításához a csuklójáról, fogja meg mindkét végét, és 

húzza meg a csuklószíjat, amíg egy kis rést lát az aktivitásmérő 

és a csuklószíj között. Az ujjai segítségével pattintsa ki az 

aktivitásmérőt a nyílásból a csuklópánt elülső oldalán.  

 
 



Az NFC-képes bankkártya aktiválása 
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Miután csatlakoztatta a karkötőt az alkalmazáshoz, igényei 

szerint hozzáadhatja és aktiválhatja bankkártyáját. Ezután 

kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások 

befejezéséhez, például a jelszó beállításához. Ha végzett a 

bankkártya aktiválásával, használhatja az NFC fizetési funkciót a 

karkötőn keresztül. Ne feledje, hogy a karkötőt a fizetéskor a 

leolvasó közepéhez közel helyezze. 

 

Megjegyzés: 

Az elérhető bankkártya-szolgáltatások az Ön lakóhelye szerinti, 

érintett bankoktól függnek, és a tényleges funkciók az aktivált 

bankkártyához bank által nyújtott szolgáltatásoktól függ.  



Töltés 
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Azonnal töltse újra a karkötőt, amikor az akkumulátorszint alacsony.  

 
 

 



WEEE Ártalmatlanítási és 
újrahasznosítási információk 
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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 használati feltételeivel 

kapcsolatban. 



EU Megfelelőségi nyilatkozat 
 

 

Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ezúton 

nyilatkozza, hogy az XMSH16HM típusú rádióberendezés 

megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi 

nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: 

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

 

Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications 

Co., Ltd. Gyártó: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.  

(a Mi Ecosystem vállalata) 

Cím: 7/F, B2 épület, Huami Global Innovation Center, No. 900, 

Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, Kína (Anhui) 

Kísérleti szabadkereskedelmi övezet 

További információkért, kérjük, keresse fel a www.mi.com oldalt. 

 
 
 

 
Importőr: 

Beryko s.r.o. 

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen 

www.beryko.cz 

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
http://www.mi.com/
http://www.beryko.cz/
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