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Olvassa át ezt a használati útmutatót az üzembe helyezés előtt gondosan, és őrizze 

meg, hogy az információknak később utána tudjon nézni. . 

 
01 A termék áttekintése 
 

 

 Érintőkijelző 

 

 Szívfrekvencia érzékelő 
 

 töltőcsatlakozó 
 

 Érintő gomb 

 

 Fitnesz okoskarkötő               Karpánt       Töltőkábel 
?? 



02 Telepítés 
 
1.  Tolja be a karpánt elülső oldalán a fitnesz adatgyűjtő egyik 

oldalát az ott található nyílásba.  

2. Nyomja meg a hüvelykujjával a másik oldalt, hogy a fitnesz 

adatgyűjtőt teljesen betolje a nyílásba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
?? 



03 Az adatgyűjtő hordása 
 
Rögzítse a MI pántot úgy a csuklója körül, hogy kellemesen üljön, kb. 1 

ujjnyi távolságra a csuklójától.  

Megjegyzés: Ha a karpántot túl lazán hordja, ez befolyásolhatja a 

szívfrekvencia érzékelő mérésének pontosságát.  



04 Összekötés 
 
1. Szkennelje a QR-kódot, hogy a legújabb Mi Fit-App verziót letöltse és 

telepítse, vagy keresse meg az App-ot a Google Play-ben, az App Store-ban 

vagy egy harmadik kínáló App-Store-jában.  

 
 
 
 

Mi Fit 

 
 

 

A Mi Fit-App QR kódja  
（Android 4.4, iOS 9.0 vagy újabb） 

?? 



2. Nyissa fel a Mi Fit-Appot, jelentse be magát a fiókjában, és kövesse az 

utasításokat, hogyan kösse és csatolja a Mi pántot a készülékével.  Ha a Mi 

Band rezegni kezd, és a  Bluetooth csatolási üzenet a kijelzőn megjelenik, 

nyomja meg a gombot, a csatolási folyamat lezárására. 
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth a mobiltelefonján aktiválva legyen.  

Tartsa a mobilját a csatolási folyamat alatt közel a MI pánthoz.  

 

A pánton nyugtázni  
Telefont csatolni 

 
 

A pánt nem kapta meg a csatolási kérdést 



05 Alkalmazás 
 
Miután a Mi karpántot sikeresen csatolta a készülékével, az megkezdi 

az Ön napi aktivitásait és alvási szokásait rögzíteni és analizálni.  

Érintse meg a gombot a képernyő megvilágítás bekapcsolására.  Ezután 

felfelé és lefelé érintheti a képernyőt, számos funkció előhívására.  Például 

végigkeresheti az aktivitási adatait, és mérheti a szivfrekvenciáját.  

 

Érintse meg  
felfelé/lefelé, a funkciók   
közötti váltáshoz. 

 
Mozgassa jobbra, az 

előző oldalhoz 

visszatérésre. 

 

 
?? 



06 Az adatgyűjtő elválasztása 
 
Húzza le a Mi pántot a csuklójáról, tartsa mindkét végén szorosan, majd 

húzza meg, amíg egy kis köztes hely a fitnesz-adatgyűjtő és a karpánt 

között keletkezik. t. Tolja a fitnesz adatgyűjtőt az ujjával a karpánt elülső 

oldalán lévő nyílásból. 



07 Töltés 
 

Töltse fel a Mi karpántját azonnal, amikor az akku alacsony állapota 

észlelhető lesz. 



08 Óvatossági rendszabályok  

 Ha a Mi karpántot a szívfrekvencia mérésére használja, tartsa nyugodtan 

a csuklóját.   
 A Mi INTELLI 4 pánt vízsűrűség osztályozása 5 Atm. Hordhatja az eszközt a 

zuhanyozóban, a fürdőmedencében, vagy úszásnál a strandon.  Viszont ne 

hordja a szaunában vagy a tengerben való búvárkodásnál.   
 Az érintős gomb és érintős képernyő víz alatt nem használható. . Ha a Mi 

karpántja vízzel kerül érintkezésbe, távolítsa el a fölösleges vizet egy puha 

törlőruhával a felületről, mielőtt a Mi karpántot használja.   
 Kerülje el, hogy a Mi karpántot a napi használatban túlságosan szorosan 

hordja, és igyekezzen a bőrrel való érintkezési felületet szárazon tartani.  

Tisztítsa a karpántot rendszeresen vízzel.  Ha a bőr a Mi pánttal érintkező 

területen kipirosodik vagy dagadni kezd, ne hordja tovább a terméket, és 

keressen fel egy orvost.  
?? 



09 Specifikációk 
 

Mi INTELLI-Band 4 felhasználói kézikönyv  
Modell: XMSH07HM  
A fitnesz adatgyűjtő netto súlya: 10,6 g  
A fitnesz adatgyűjtő méretei: 46,8 x 17,8 x 12,6 mm  
A karpánt anyaga: termo-plasztikus elasztomer  
A zár anyaga: alumínium ötvözet  
Beállítható hossz: 155–216 mm  
Kompatibilis: Android 4.4. és iOS 9.0-val vagy 

magasabban  
Akkuteljesítmény: 135 mAh  
Akkutípus: lítium-polimer akku  



Bemeneti feszültség: DC 5.0 V  
Bemeneti áram: 250 mA Max.  
Védelmi fokozat: 5 ATM  
Frekvencia: 2402–2480 MHz  
Max. kimeneti teljesítmény: 0 dBm  
Üzemi hőmérséklet  ...................-10°C - 50°  
Rádiós kapcsolat: Bluetooth 5.0 BLE 



10 Információk eltávolításhoz és újrafeldolgozáshoz 
 

Minden, ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos hulladék 

és elektromos készülék (WEEE a 2012/19/EU irányvonal szerint) 

és nem szabad válogatatlan háztartási szeméttel keverni.  Védje a 

környezetében élő embereket és a környezetet úgy, hogy az 

eltávolítandó készülékeket az erre a célra kialakított, a 

kormányzat ill.. a helyi önkormányzat által jóváhagyott, elektromos 

hulladék és elektromos készülékek gyűjtőhelyére leadja.  A 

rendeltetésszerű eltávolítás és újrahasznosítás segít az emberi 

egészségre és a környezet egészségi állapotára negatív hatást 

gyakorló behatások elkerülésében.  Forduljon a helyi 

hatóságokhoz információk érdekében, hogy hol talál ilyen 

gyűjtőhelyeket.  



11 Osztályozás és biztonsági engedélyezés 
 

Az  Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., kijelenti, hogy az 

XMSH07HM típusú rádiós berendezések a 2014/53/EU irányvonal 

követelményeit teljesítik.  Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege 

a következő internet címen áll rendelkezésre: 

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

 
Előírásokat, termék osztályozást és Compliance Logókat a Mi INTELLI 4 

pánt-ra vonatkozóan a "Mehr > Einstell > Regulatorisches" helyen talál. . 

 
 
 
 
 
 
 

?? 



Készült : Xiaomi Communications Co., Ltd.- számára  
Készítette: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. (a 

Mi Ecosystem egy vállalkozása) 

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

Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China 

 
További információkat talál a  www.mi.com. weboldalon.. 



 

?? 


