
Mi Smart Band 5 - Instrukcja obsługi

Montaż bransoletki
1. Weź pasek oraz pastylkę.
2. Włóż pastylkę w pasek.
3. Załóż na rękę.

Instalacja aplikacji na smartfona - MiFit
Aby zainstalować aplikację należy pobrać ją w AppStore lub Google Play, lub 
zeskanować kod QR.
 
Parowanie smartfona z MiBand4
Otwórz aplikację, zaloguj się do swojego konta i wyszukaj Mi Band. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami na ekranie smartfona.

Użytkowanie Mi Band
Po sparowaniu z telefonem urządzenie natychmiast rozpoczyna obliczać 
i  analizować Twoje kroki, sen itd. Dotknięcie pastylki uruchamia ekran.

Ładowanie urządzenia
Jeśli poziom baterii urządzenia jest niski, podłącz je szybko do ładowania.

Środki ostrożności
Podczas pomiaru tętna nie należy ruszać ręką.
Bransoletka Mi Band 4 jest wodoodporna, standard: 5 ATM. Urządzenie może 
być używane pod prysznicem, na basenie itp. Nie należy używać urządzenia 
w saunie i podczas nurkowania. Ekran dotykowy nie działa w wodzie. Mokrą 
opaskę należy przetrzeć suchą miękką ściereczką lub serwetką, po czym 
można nadal korzystać z urządzenia.
Unikaj zbyt mocnego napinania bransoletki na ręce. Okresowo przecieraj 
opaskę wilgotną szmatką. W przypadku pojawienia się zaczerwienienia lub 
obrzęku (lub innych objawów) w miejscu kontaktu z bransoletą należy 
natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Specyfikacja

Importer:
CSG S.A. ul. Kalwaryjska 33 30-509 Kraków

Li-Poly

Waga 23.3g
Stopień wodoodporności 5ATM
Rodzaj wyświetlacza AMOLED
Przekątna ekranu 1.1"
Rozdzielczość ekranu 126x294 RGB
Głębia koloru 16 bit
Jasność ekranu do 450 nitów
Rodzaj ekranu dotykowego AMOLED+TP Pojemnościowy ekran dotykowy
Osłona ekranu Szkło hartowane 2,5D z powłoką antyodciskową
Przycisk Pojedynczy przycisk dotykowy (wybudź ekran, powrót)
Materiał opaski TPE
RAM 512K
ROM 16Mb
Łączność bezprzewodowa BT5.0 BLE
Czujniki 3-osiowy akcelerometr + 3-osiowy żyroskop; Czujnik tętna PPG; Pojemnościowy 

czujnik zbliżeniowy

Battery LiPo, 125mAh
Czas czuwania 14 dni
Czas ładowania ≤2 godziny
Wymagania systemowe Android 4.4, iOS 10 lub wyższe
Opakowanie zawiera Mi Smart Band x1, Opaska x1, Specjalny kabel ładujący x1; Instrukcja

Funkcje
•  Śledzenie aktywności:

- Liczenie kroków, dystans, spalone 
kalorie;

- 11 trybów treningu: bieżnia, 
ćwiczenia, bieganie na świeżym 
powietrzu, jazda na rowerze, spacery, 
pływanie.
•  Monitorowanie stanu zdrowia:

- 24/7 Monitorowanie tętna;
- Alerty tętna;
- Monitorowanie snu;
- Alarm bezczynności.

•  Stoper;
•  Budzik;
•  Timer;
•  Znajdź mój telefon;
•  Odblokowanie telefonu;
•  Przypomnienie o wydarzeniu;
•  Tryb Nie przeszkadzać;
•  Ekran blokady;
•  Sterowanie muzyką przez opaskę;
•  Zdalne sterowanie aparatem telefonu;
•  Animowany wyświetlacz;
•  Łatwe ładowanie magnetycznym 
kablem;
•  Czujnik nasycenia krwi tlenem.


