
 

1. Asamblarea bratarii Mi band bracelet  2. Mi band Instalare Aplicatie 3. Sincronizare Mi band 

 

Instalati aplicatia Mi band sau 
scanati codul QR de mai jos si 
descarcati aplicatia 

Deschideti aplicatia Mi band. Telefonul 
dumneavoastra ar trebuii sa detecteze 
bratara fitness pe baza numarului de 
inregistrare. Indicatorii se vor face 
albastrii, apasati de cateva ori pentru a 
termina inregistrarea. 

a. Luati baza bratarii si o curea 
b. Inserati baza bratarii in prindere 

  

 

 
 

c. Puneti o curea pe incheietura   
Folosirea Bratarii Incarcarea bateriei Specificatii 
După o sincronizare de succes Mi Band imediat 
începe să monitorizeze activitatea dvs și calitatea 
urmă somnului. 
Cantitatea de indicatori incluși arată intensitatea 
mișcări dvs. 
Poti sa te uiti la brățara ta și verificați Indicatorii în 
orice moment. 

3 lumini intermitente de culoare roșie 
indică bateria epuizată. Vă rog 
încărcati dispozitivul. 

Specificatii de baza  
  
Greutatea totală: 5,0g Tip baterie: 
baterie litiu-polimer 
Capacitatea bateriei: 41mAh
 Sincronizare: Bluetooth 4.0 
Interval temperatură de 
funcționare: -10С - 50С Nivel de 
rezistenta la apa: ІР67 
Lungimea brățară: 225mm
 Lungime reglabilă: 157mm-
205mm 
Material de fixare: aliaj de aluminiu
 Curea: poliuretan 
Cerinte: sincronizate cu Android 
4.4, precum și sincronizate prin 
Bluetooth 4.0  
  
  



 

 
1/3 pasi pana la target Mai mult de 1/3 pasi 

pana la target 
  

 

 * Toate informațiile tehnice este 
valabil, Xiaomi păstrează 
autoritatea finală în interpretarea 

Mai mult de 2/3 pasi pana 
la target 

Target-ul a fost 
realizat 

  

 

Prezența Substanțelor toxice și periculoase Garantia Erori 

 
О: substanțe toxice și periculoase în toate părțile 
dispozitivului conțin într-o cantitate sub pragul 
conform SJ / T11363-2006 "Cerințele privind 
restricție substanțe toxice și nocive în bunuri. " 
X: înseamnă prezența de substanțe toxice și 
periculoase, cel puțin într-o parte acestui dispozitiv 
în cantitatea care depășește valoarea limitei 
conform SJ / T11363-2006 "cerințele privind 
substanțele restricție toxice și nocive în 
T11363-2006 "cerințele privind substanțele 
restricție toxice și nocive în bunurile." 
Aliajul de cupru de bază bratara si USB-cablu 
conține o cantitate mică dintr-un aliaj de aluminiu. 
Acest dispozitiv este conform cu cerințele 
europene RoHS și standardele pentru protecția 
mediului; țări internaționale încă nu poate înlocui 
sau reduce pentru protecția mediului; țări 
internaționale încă nu poate înlocui sau reduce 
pentru protecția mediului; țări internaționale încă 
nu poate înlocui sau reduce conținutul de aluminiu 
din aliaj de cupru. 

Serviciul de garanție "band Mi" Xiaomi 
Fitness-Bratara este realizată în 
conformitate cu legea «drepturilor 
consumatorilor» și «Legea cu privire la 
calitatea de 
produse." 
Serviciul de garanție include: 
În timpul perioadei de garanție, aveți 
dreptul de a repara, modifica sau 
returnează 
element. Pentru reparații, înlocuire sau 
un produs a reveni, trebuie să ofere o 
chitanță. 
1. În termen de 7 zile de la data 
cumpărării, în cazul în care problema de 
la "Lista 
defecte »apare, centru de service 
Xiaomi determină cauza problemei. 
Apoi 
să alegeți între înlocuire produs gratuit, 
de restituire sau repararea. 
2. În termen de 8-15 zile de la data 
cumpărării, în cazul în care problema de 
la "Lista 
defecte »apare, centru de service 
Xiaomi determină cauza problemei. 
Apoi 
să alegeți între înlocuirea gratuită 
produs sau reparații. 
3.Within 12 luni de la data achiziției, în 
cazul în care problema de la "Lista 
defecte »apare, centru de service 
Xiaomi determină cauza problemei. 
Apoi 
vă sunt prevăzute cu repararea gratuită. 

Funcția de configurare inițială 
nu este de lucru 

Indicatori nu la lumină 

Vibrații nu funcționează 

Definiție greșită a etape 
Apariția de fisuri din cauza 
materialului sau aparate de 
construcții 
încărcare brățarii 
necorespunzătoare 

 


