
Brugsanvisning 
til 

Mi Smart Band 4

Denne version er kun til privat brug og må ikke videredeles 



Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden anvendelse og gem den til fremtidigt brug. 

01 Produkt oversigt

Håndledsbånd Oplader kabel Aktivitets Tracker  

Berøringsskærm

Pulsmåler

Opladningsindgang

 Knap

02 Installation

1. Indsæt den ene ende af aktivitet trackeren i holderen på forsiden af armbåndet. 
2. Tryk på den anden ende med tommelfingeren for at skubbe aktivitets tracker helt på plads.
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03 Bær produktet
Spænd armbåndet rundt om håndleddet, så det sidder behageligt, omkring en fingerbredde 
væk fra håndledsknoglen. 
Bemærk: Brug af for løst armbånd kan påvirke dataindsamlingen af pulsmåleren.

04 Tilslut

1. Scan QR-koden for at downloade og installere den seneste version af Mi Fit-appen. Du kan også søge 
efter den i Google Play, App Store og andre app-butikker fra tredjepart. 

Mi Fit

QR-kode for Mi Fit-appen 
(Android 4.4 og iOS 9.0 eller 

senere)
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2. Åbn Mi Fit-appen, log ind på din konto og følg derefter vejledningen for at tilslutte og parre 
båndet med din enhed. Når båndet begynder at vibrere, og meddelelsen om Bluetooth-parring 
vises på skærmen, skal du fuldføre parringen med enheden ved at trykke på knappen.
Bemærkning: Sørg for at Bluetooth er aktiveret på telefonen. Hold telefonen tæt på båndet under 
parringsprocessen. 

Koble til
telefonen

Parkoppla t
elefonen

Korpset har ikke fått noen
forespørsel om sammenkobling

Bekreft på båndet

05 Anvendelse

Når parringen med enheden er færdig, begynder båndet at gemme og analysere din daglig aktivitet og 
søvnvaner.  
Tryk på knappen for at tænde skærmen. Du kan derefter stryge opad og nedad for at komme til flere 
funktioner, som f.eks. at bladre blandt dine aktivitetsdata og måle din puls.

Stryg opad og nedad 

for at skifte mellem 

funktioner

Stryg til højre for at vende 
tilbage
til forrige side 
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06 Skil produktet fra hinanden
Fjern armbåndet fra håndleddet, holde i begge ender og træk i armbåndet indtil du ser et lille 
mellemrum mellem aktivitets trackeren og armbåndet. Tryk aktivitets trackeren ud af sin plads på 
armbåndets forside med fingeren. 

07 Opladning

Oplad båndet med det samme når batteriniveauet er lavt. 
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08 Forholdsregler
Hold håndleddet stille når du måler din puls med båndet.  
Mi Smart Band 4 har en vand klassificering på 5 ATM. Det kan tåle brusebad, pool og når du svømmer i 
overfladen. Det bør dog ikke bruges når du er i sauna eller når du dykker.  
Berøringsknappen og berøringsskærm funktionen er ikke tilgængelig under vand. Aftør overflødig 
vand fra overfladen med en blød klud inden du bruger båndet når det kommer i kontakt med vand. 
Sørg for at båndet ikke sidder for stramt under daglig brug, og forsøg at holde kontaktområdet tørt. 
Rengør armbåndet regelmæssigt med vand. Stop øjeblikkeligt med at bruge produktet, og konsulter en 
læge, hvis hudens kontaktflade viser tegn på rødme eller hævelse.

• 
• 

• 

• 

09 Specifikationer
Navn: Mi Smart Band 4 
Model: XMSH07HM 
Aktivitet tracker nettovægt: 10,6 g 
Aktivitet trackerens mål: 46,8 x 17,8 x 12,6 mm 
Armbånd materiale: Termoplastisk elastomer 
(TPE) 
Låse materiale: Aluminium Legering 
Justerbar længde: 155–216 mm 
Kompatibel med: Android 4.4/iOS 9.0 og senere  
Batterikapacitet: 135 mAh 
Batteritype: Litium-polymer-batteri 
Indgangsspænding: DC 5,0 V 
Indgangsstrøm: 250 mA 
Maks IP-klassificering: 5 ATM 
Frekvens: 2 402–2 480 MHz 
Maks. udgangseffekt: 0 dBm 
Driftstemperatur: -10 °C til 50 °C 
Trådløs tilslutning: Bluetooth 5.0 BLE
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10 Oplysninger om bortskaffelse og genbrug
Alle produkter med dette symbol er affald, der består af eller indeholder elektriske eller 
elektroniske produkter (WEEE som i direktiv 2012/19 / EU), som ikke må blandes med 
usorteret husholdningsaffald. I stedet skal du beskytte menneskers sundhed og miljøet 
ved at lade udstyret bortskaffes til en genbrugsstation, der håndterer affald, der består af 
eller indeholder elektriske eller elektroniske produkter udpeget af en myndighed. Korrekt 
bortskaffelse og genbrug hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for 
miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for 
mere information om hjemmeside og betingelserne for disse genbrugsstationer.

11 Certifikater og sikkerhedsgodkendelser

Oplysninger om forskrifter, produktcertificering og overensstemmelsesoplysninger, der gælder 
for Mi Smart Band 4 er placeret under Mere> Indstillinger> Regulerende.

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. bekræfter herved
radioudstyr typen XMSH07HM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU. 
Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende
Internetadresse: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Fremstillet til: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fremstillet af: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
  (en Mi Ecosystem-virksomhed)
Adresse: Værelse 1201, Bygning A4, National Animation Industry Base, Nr. 
800
Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, Kina

Mere information findes på www.mi.com
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Som Xiaomi-kunde er du underlagt yderligere garantier på visse betingelser. Xiaomi
tilbyder særlige garanti fordele for forbrugere. Disse tilbydes ud over og ikke i stedet for, eventuelle 
juridiske garantier, leveret i henhold til din nationale forbrugerlovgivning.
Varigheden og betingelserne for de juridiske garantier, leveres af den respektive lokale
lovgivning. Mere information om forbruger garantien kan findes på Xiaomis officielle hjemmeside 
https://www.mi.com/en/service/warranty/. Medmindre det er forbudt ved lov eller på anden måde lovet 
af Xiaomi, bør eftersalgsservice være begrænset til landet eller regionen for det originalt køb. I henhold til 
forbruger garantien i det omfang, loven tillader det, vil Xiaomi efter eget skøn reparere, udskifte eller 
refundere produktet.
Normalt slid, force majeure, misbrug eller personskade forårsaget af brugerens uagtsomhed eller fejl, er 
ikke dækket af garantien. Kontaktpersonen for eftersalgsservice kan være en valgfri person i Xiaomis 
autoriserede servicenetværk, Xiaomis autoriserede distributører eller den endelige forhandler, der solgte 
produkterne til dig. Hvis du er usikker, kan du kontakte den relevant person som er bestemt af Xiaomi. 
De aktuelle garantier gælder ikke i Hong Kong og Taiwan.
Produkter, der ikke er importeret korrekt og / eller ikke er fremstillet på
behørig vis af Xiaomi og / eller ikke er behørigt erhvervet fra Xiaomi
eller Xiaomis officielle sælger, er ikke dækket af de relevante garantier. I overensstemmelse med 
nuværende, kan du drage fordel af garantier fra den uofficielle forhandler, der solgte produktet.
Derfor opfordrer Xiaomi dig til at kontakte forhandleren, som du har købt produktet fra.
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