
Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo. 

  

V paketu ste prejeli: 

- Mi band 4, 

- pašček in 

- polnilec. 

  

Namestitev 

1. En konec Mi band 4 vstavite v odprtino na sprednji strani paščka. 

2. Na drugi strani s palcem potisnite Mi band 4 popolnoma v odprtino paščka. 

  

Na roki 

Uro si na zapestje namestite tako, da se bo udobno prilegala roki in bo za širino prsta oddaljena od kosti na 

zapestju. 

Opozorilo: Če boste Mi band nosili ohlapno, lahko to vpliva na meritve srčnega utripa. 

  

Povezovanje z mobilnim telefonom 

1. V trgovini z aplikacijami (Google Play, App Store) poiščite aplikacijo Mi Fit app ali skenirajte QR kodo v 

angleških navodilih. 

2. Odprite aplikacijo in se vanjo vpišite. Nato sledite navodilom za povezovanje z Mi Band 4. 

3. Ko zapestnica zavibrira, se na zaslonu pojavi opozorilo za povezovanje prek Bluetootha. Izbiro potrdite z 

gumbom pod zaslonom in zaključite povezovanje. 

Opozorilo: Prepričajte se, da je ves čas povezovanja na vašem telefonu omogočena uporaba tehnologije 

Bluetooth. 

  

Uporaba  

Ko uspešno povežete napravi, bo Mi Band 4 začel z beleženjem vaših dnevnih dejavnosti in spalnih navad. 

- S pritiskom na gumb pod zaslonom boste prižgali zaslon. 

- Ko je zaslon prižgan, se lahko pregledujete funkcije z drsanjem prsta gor/dol.  

- S premikom prsta v desno se boste vrnili na prejšnjo stran. 

  

Polnjenje 

Zapestnico dajte z zapestja. S prsti držite na obeh straneh Mi Band 4 in rahlo raztegnite pašček, da med 

paščkom in Mi Band 4 nastane vrzel. S prsti vzemi Mi Band 4 iz paščka. 

Baterijo polnite takoj, ko dobite opozorilo o (skoraj) prazni bateriji. 

 

Opozorila 

- Kadar merite srčni utrip, ne premikajte zapestja. 

- Mi Band 4 je vodoodporna do 5 ATM in jo lahko uporabljate med prhanjem, plavanjem ob obali ali v bazenu. Ne 

uporabljajte ga v savni ali med potapljanjem. 

- Pod vodo gumb in zaslon na dotik ne delujeta. Po uporabi pod vodo obrišite odvečno tekočino. 

- Zapestnice si ne zapnite preveč tesno in poskrbite, da senzorji suhi. 

- Redno obrišite Mi Band 4 z vodo in krpo. 

- Če se na območju senzorjev pojavlja rdečica ali mesto teka takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z 

zdravnikom. 


