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Predstavitev izdelka

Pašček Napajalnik

Osnovna enota

Zaslon na dotik

Merilec srčnega utripa 

Vhod za napajanje 

Izbirni gumb
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Namestitev

1. V režo paščka s sprednje strani vstavite en konec osnovne enote.
2. S palcem pritisnite na drugi konec, da se ura popolnoma usede v režo.
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Nošenje

1. Zapestnico udobno namestite na roko, približno 1 širino prsta od zapestja.

2. Da dosežete optimalno delovanje senzorja za srčni utrip, se prepričajte, da se hrbtna
stran senzorja dotika vaše kože. Zapestnice ne nosite pretesno ali preveč ohlapno, 
vseeno pa koži pustite nekaj prostora, da lahko diha. Pred začetkom vadbe 
zapestnico močneje zatisnite, po končani vadbi pa jo ponovno zrahljajte.

Če se zapestnica zlahka 
premika okrog zapestja 
ali senzor za srčni utrip 
ne more zbirati podatkov, 
zapestnico nekoliko 
zatisnite.

Zapestnica se 
udobno prilega 
roki.

Preveč ohlapno Ravno pravMiSho
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QR koda za Mi Fit aplikacijo
(Android 5.0 in iOS 10.0 ali novejši)

Povezava

1. Skenirajte spodnjo QR kodo ali poiščite aplikacijo “Mi Fit” v Googlovi ali Applovi 
trgovini. Prenesite in namestite aplikacijo na vaš pametni telefon.

2. Odprite aplikacijo Mi Fit, prijavite se v svoj Mi račun in sledite navodilom za povezavo 
zapestnice z vašim telefonom. Ko zapestnica zavibrira in se na zaslonu prikaže 
obvestilo za povezovanje, se dotaknite gumba, da dokončate seznanjanje z vašim 
telefonom.

Opomba: Preverite, ali je na telefonu omogočena funkcija Bluetooth. Med 
procesom združevanja naj bo telefon blizu ure.
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Uporaba

Potegnite navzgor/
navzdol, da 
preklopite med 
funkcijami.

Potegnite v desno, 
da se vrnete na 
prejšno stran.

Po uspešnem združevanju z napravo bo ura začela slediti in analizirati vaše dnevne 
aktivnosti in navade spanja.
Dotaknite se gumba za osvetlitev zaslona. Nato lahko povlečete navzgor ali 
navzdol za dostop do številnih funkcij, vključno s podatki o športnih dejavnostih in 
meritvami srčnega utripa. Potegnite v desno, da se vrnete na prejšno stran.
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Razstavljanje

Polnjenje

Če želite osnovno enoto odstraniti s paščka, držite zapestnico z obema rokama in 
previdno povlecite zapestnico tako, da nastane majhna reža med zapestnico in 
osnovno enoto. Potem s sprednje strani potisnite enoto iz zapestnice. 

Ko je baterija prazna, zapestnico čim prej napolnite.
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Tehnični podatki

Varnostni ukrepi

 
  

    

   

  
 

  

 

 

 

 

 

MiSho
p.s

i
Ko merite srčni utrip, naj zapestje  miruje.
Xiaomi Mi Band  6 ima stopnjo vodoodpornosti 5 ATM. Lahko jo nosite med 
tuširanjem, med plavanjem v sladki vodi. Zapestnice ne smete nositi med 
potapljanjem in v savni. Če jo uporabljate v slani ali klorirani vodi, zapestnico po 
uporabi dobro  očistite z vodo.
Gumb in zaslon na dotik nista dostopna med uporabo pod vodo. Ko je zapestnica 
mokra, pred  ponovno  uporabo površino očistite z mehko krpo.
Izogibajte se tesnemu zapenjanju zapestnice pri vsakodnevni uporabi; kontaktna
površina zapestnice  naj bo  suha in  zapestnico  redno čistite z vodo. Če se med
uporabo na koži pokažejo simptomi, kot je rdečica ali otekanje, zapestnico 
nemudoma odstranite in se posvetujte z zdravnikom.

Ime: Mi Smart Band  6
Model: XMSH10HM
Neto teža glavne enote: 1 1 ,9 g
Dimenzije glavne enote: 47,2 x 1 8,5 x 12,4 mm 
Material zapestnice:  termoplastični elastomer (TPE)  
Material zaponke: aluminijeva zlitina

Nastavljiva dolžina: 155–21 9 mm
Združljivo z: Android  5.0 / iOS 1 0.0 ali novejši 
Kapaciteta baterije: 1 25 mAh
Tip baterije: Litijeva polimerna baterija
Vhodna napetost: DC 5,0 V
Vhodni tok:  max.  250 mA
Stopnja vodoodpornosti: 5 ATM
Frekvenca: 2402–2480 Mhz
Maks.  izhod:  ≤  13 dBm
Delovna temperatura: -10 ° C do  45 ° C

Brezžična povezljivost: Bluetooth 5.0 BLE
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Odlaganje odpadne električne in elektronske opreme

Certifikacije

Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, spadajo med odpadno električno in 
elektronsko opremo (OEEO kot v direktivi 2012/19/EU), ki je ne smete odlagati 
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za zaščito zdravja ljudi in okolja 
svojo odpadno opremo odlagajte na za to določenem zbirnem mestu za 
recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga imenuje vlada ali 
lokalne oblasti. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala 
preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Prosimo, da 
se obrnete na serviserja ali lokalne organe za več informacij o lokaciji, pa tudi o 
pogojih takih zbirnih mest.

Podjetje Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., izjavlja, da 
je ta naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o 
skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi

  
  

Izdelano za: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Proizvajalec: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. 

(Mi Ecosystem podjetje)
Naslov: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 
800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, Kitajska

Za dodatne informacije obiščite www.mi.com
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Za  zakonsko predpisane informacije, certificiranje izdelka in logotipe skladnosti v 
zvezi s pametno zapestnico Mi Band  6, pojdite na More > Settings > Regulatory.

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi
www.mi.com
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