A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg azt későbbi
használatra

03 Viselés

2. Nyissa meg a Mi Fit alkalmazást, regisztráljon/jelentkezzen be, majd kövesse az alkalmazás

Kényelmesen húzza meg a pántot a csuklóján úgy, hogy ne essen le. A pántot úgy helyezze fel,

01 Termékismertető

utasításait. Abban a pillanatban, mikor a karkötő vibrálni és a Bluetooth jelzés világítani kezd,

hogy a pánt és a csuklója között egy ujjnyi távolság legyen.

nyomja meg a karkötőn lévő gombot a párosítás befejezéséhez.

Megjegyzés: A karkötő túl szoros rögzítése pontatlanságot okozhat a pulzusmérés során mért és

Megjegyzés: Bizonyosodjon meg róla, hogy a telefonján be van kapcsolva a Bluetooth funkció.

rögzített adatokban.

A társítás során tartsa a karkötőt a telefon közelében.

Érintő kijelző

Szívritmus érzékelő

Jóváhagyás a karkötőn
P á r o sít sa a t el ef o n t

Párosít
sa a
telefo
nt

Töltőcsatlakozó
Nyomógomb
Mi Band 4

Mi Band 4

Felhasználói
kézikönyv

Karkötő

Töltőkábel

A karkötő n e m foga dott pá r os ítá si k ér el me t

02 Beszerelés

04 Párosítás telefonnal

05 Használat

1. Helyezze a Mi Band 4-et szemből a karkötőn lévő nyílásba.

1. Szkennelje be a QR kódot a Mi Fit alkalmazás legújabb verziójának letöltéséért és

A telefonjához való csatlakozás után a karkötő elkezdi követni és vizsgálni az Ön napi aktivitását

2. Nyomja meg a Mi Band 4 másik felét hüvelykujjal a karkötőhöz történő
rögzítéshez.

telepítéséért, vagy keresse meg azt a Google Play, vagy App Store áruházban.

és alvását.
A kijelző megvilágításához nyomja meg a gombot. Ezután az ujja segítségével mozoghat a
képernyőn felfelé és lefelé. Ennek köszönhetően a Mi Band 4 karkötő számos funkcióját
használhatja, mint például az Ön tevékenységadatainak megtekintése, pulzusmérés és
továbbiak.

Mi Fit

Mozogjon az ujjával jobbra
a visszatéréshez.

Mozogjon az ujjával felfelé,
vagy lefelé a funkciók közötti
átkapcsoláshoz.
QR kód a Mi Fit
alkalmazáshoz (Android 4.4 &
iOS 9.0, vagy későbbiek)
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06 Szétszerelés

08 Javaslat

részének kivételéhez a karkötőből.
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10 Információ az ártalmatlanításról és újrahasznosításról

Vegye le a Mi Band 4 karkötőt a csuklójáról, markolja meg a karkötőt minden oldalról és húzza,
ameddig nem lát rést a Mi Band 4 és a karkötő között. Használja az ujját a Mi Band 4 test egyik
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Pulzusmérés esetén tartsa a csuklóját stabil pozícióban.
A Mi Band 4 5 ATM vízellenállósággal rendelkezik. Viselhető a zuhanyban, medencében,
vagy úszás közben. Ezzel ellenben nem szabad szaunában, vagy búvárkodás közben
használni.
Vízbe merülés közben a nyomógomb és érintőképernyő nem fog működni. Amennyiben az
Ön karkötője vízzel érintkezik, törölje meg egy száraz ruhadarabbal.
Viselés közben figyeljen oda, hogy a karkötő ne legyen túl szoros, és tartsa az érzékelő helyét
szárazon. Rendszeresen tisztítsa a karkötőt vízzel. Amennyiben duzzanat, vagy bőrvörösödés

Minden termék, amelyik ilyen szimbólummal van jelölve, elektromos és elektronikai
hulladéknak minősül (WEEE, az EU 2012/19 irányelve alapján), nem kerülhet a
válogatatlan, házi hulladék közé. Ehelyett védje az emberi egészséget és a
környezetet a hulladékká vált készülék elektronikai újrahasznosító gyűjtőhelyre való
leadásával, melyek a kormány, vagy a helyi vezetés által kerülnek kijelölésre. A
helyes leselejtezés és újrahasznosítás segít kivédeni a környezetre, vagy az emberi
egészségre vonatkozó potenciális negatív hatásokat. Több információért, és a
gyűjtőhelyek feltételeivel kapcsolatban lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.

jelentkezik a karkötővel érintkező felületen, fejezze be a karkötő használatát és kérjen orvosi
segítséget.

11 Biztonsági tanúsítvány és igazolás
Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. vállalat ezennel kijelenti, hogy az

09 Jellemzők

Im p o rt őr:
Be ryko
s.r.o.
Na Ro u d n é 1 1 6 2 / 7 6 , 3 0 1 0 0 Plz e n
www.b e ryko .cz

XMSH07HM típusú rádiófrekvenciás készülék a vonatkozó 2014/53 / EU
iránymutatással összhangban van. Teljes

07 Töltés

Név: Mi Band 4

Töltse fel a Mi Band 4-et azonnal, miután elérte a minimális akkumulátor-kapacitást.

Tömeg (pánt nélkül): 10.6 g

AZ EU erre irányuló teljes előírását a következő web oldalon találhatja:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Modell: XMSH07HM
Méret (pánt nélkül): 46.8 x 17.8 x 12.6 mm

Információt a szabályzásról, a Mi Band 4 termékek és logók
megfelelőségi tanúsítványait, megtalálja a More> Settings>
Regulatory menüpontban.

Pánt anyaga: Termoplasztikus elasztomer (TPE)
Állítható hossz: 155–216 mm
Kompatibilitás: Android 4.4/iOS 9.0 és későbbi
Akkumulátor-kapacitás: 135 mAh
Akkumulátor típusa: Lítium-polimer akkumulátor
Bemeneti feszültség: DC 5.0 V

Készíttette: Xiaomi Communications Co., Ltd. számára
Készítette: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
(és a Mi Ecosystem company)

Bemeneti áram: 250 mA Max.

Cím: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang

IP szint: 5 ATM

West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China

Frekvencia: 2402-2480 MHz
Max. kimenet: 0 dBm

További információt a www.mi.com weboldalon találhat

Működési hőmérséklet: -10°C - 50°C Vezeték
nélküli csatlakozás: Bluetooth 5.0 BLE
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