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07 Активація картки для громадського транспорту з підтримкою NFC

Відкрийте програму Mi Fit, послідовно виберіть Профіль > Фітнес-браслет Mi 
Smart Band 4 NFC > Транспортна карта > Почати зараз і дотримуйтесь 
інструкцій, щоб вибрати карту, яку потрібно використовувати.
Після отримання повідомлення про успішну активацію ви зможете 
використовувати браслет для оплати проїзду в автобусі або метро. Піднесіть 
браслет до центру датчика й проведіть ним.

Mi Fit

QR-код додатка Mi Fit
（Android 4.4 й iOS 10.0 або пізнішої версії）

3

03 Носіння

Зручно затягніть браслет навколо зап’ястя, так щоб між ними міг 
поміститись один палець.
Примітка. Якщо браслет затягнуто занадто вільно, це може вплинути на 
збір даних датчиком частоти серцевих скорочень.
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04 Підключення

1. Відскануйте QR-код, завантажте та інсталюйте останню версію додатка 
Mi Fit або знайдіть його в Google Play, App Store чи інших сторонніх 
магазинах програм.
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05 Використання

Коли з’єднання з пристроєм буде виконано, браслет почне відстежувати 
й аналізувати вашу повсякденну діяльність і звички сну.
Торкніться кнопки, щоб підсвітити екран. Потім проведіть пальцем вгору 
або вниз, щоб отримати доступ до багатьох функцій, серед яких перегляд 
даних про активність і вимірювання частоти серцевих скорочень.
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06 Розбирання

Уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для використання в
майбутньому.

01 Огляд продукту
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02 Встановлення

1. Вставте один кінець фітнес-трекера в слот спереду браслета.
2. Натисніть пальцем на інший кінець, щоб фітнес-трекер повністю 
ввійшов у слот.
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Браслет Зарядний кабельФІтнес-трекер

Сенсорний екран

Сенсорна кнопка

Датчик частоти
серцевих скорочень

Порт для зарядки

Проведіть
пальцем вгору або вниз,
щоб переключитися
між функціями.

Проведіть
пальцем вправо, щоб
повернутися до
попередньої сторінки.

Зніміть браслет із руки, тримайте його з обох кінців і потягніть за браслет, 
поки не побачите невеликий проміжок між фітнес-трекером і браслетом. 
Витягніть фітнес-трекер із гнізда спереду браслета.
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07 Заряджання акумулятора

Коли рівень заряду буде занизьким, негайно зарядіть браслет.
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08 Правила безпеки

Під час використання браслета для вимірювання частоти серцевих 
скорочень не робіть різких рухів рукою.
Фітнес-браслет Mi Smart Band 4 має рівень вологостійкості 5 АТМ. Його 
можна носити в душі, басейні або під час купання поблизу берега. Проте 
його не варто носити в сауні або під час підводного плавання.
Сенсорна кнопка й сенсорний екран не працюють під водою. У разі 
контакту браслета з водою приберіть зайву вологу сухою тканиною перед 
їх використанням.
Під час щоденного використання не затягуйте браслет занадто туго й 
намагайтеся зберегти його контактну поверхню сухою. Регулярно 
очищуйте браслет водою. Негайно припиніть використовувати браслет і 
зверніться по медичну допомогу, якщо контактна ділянка шкіри має 
почервоніння або ознаки набряку.

14

Виготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Виробник: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
(компанія екосистеми Mi Ecosystem)
Адреса: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 
Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China (Хейфей, Китай)

Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com
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10 Інформація про утилізацію та переробку

Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами 
електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до 
директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від 
несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров’я 
людей і навколишнє середовище, потрібно здавати 
непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, 
визначених державними або місцевими органами влади, для 
подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка 
допоможуть запобігти негативним наслідкам для 
навколишнього середовища та здоров’я людей. За додатковою 
інформацією про розташування та умови роботи подібних 
пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала 
встановлення, або до місцевих органів влади.

Назва: Фітнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC
Модель: XMSH08HM
Вага нетто фітнес-трекера: 10,6 г
Розміри фітнес-трекера: 46,8 x 17,8 x 12,6 мм
Матеріал браслета: термопластичний еластомер
Матеріал застібки: алюмінієвий сплав
Регульована довжина: 155–216 мм
Сумісний з: Android 4.4 та iOS 10.0 або пізніших версій
Ємність акумулятора: 125 mAh
Тип акумулятора: літій-полімерний акумулятор
Вхідна напруга: DC 5.0 V
Вхідний струм: 250 mA Max.
Рівень захисту IP: 5 ATM
Діапазон частот: 2402–2480Mhz
Макс. вихідна потужність BT: ＜ 0 дБм
Частотний діапазон NFC: 13,553–13,567 МГц
Макс. вихідна потужність NFC: ＜ 42 дБмкА/м на відстані 10 м
Робоча температура: -10°C ~ 50°C
Бездротове з’єднання: Bluetooth 5.0 BLE
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09 Характеристики

Як клієнт компанії Xiaomi ви можете за певних обставин скористатися додатковими 
гарантіями. Компанія Xiaomi пропонує клієнтам додаткові гарантійні послуги, що 
доповнюють, але не виключають обов’язкове гарантійне обслуговування, передбачене на 
законодавчому рівні. Строки та умови гарантійного обслуговування, передбачені 
законодавством, регулюються відповідними законами. Докладну інформацію про 
додаткове гарантійне обслуговування див. на офіційному сайті Xiaomi: 
h�ps://www.mi.com/en/service/warranty/. Якщо це не заборонено законом і якщо компанія 
Xiaomi не обіцяла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном 
первісного придбання. Згідно з чинним законодавством про надання гарантійних послуг 
споживачам компанія Xiaomi має право діяти на свій розсуд: ремонтувати продукт, 
замінювати новим або відшкодовувати його вартість. Гарантійне обслуговування не 
поширюється на звичайний експлуатаційний знос, форс-мажорні обставини, неналежне 
використання або пошкодження через недбалість користувача. Контактна особа з питань 
післяпродажного обслуговування може бути будь-якою особою з авторизованої сервісної 
мережі Xiaomi, авторизованим дистриб’ютором Xiaomi або кінцевим постачальником, який 
продав продукт вам. У раз виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, яку 
може вказати Xiaomi.
Поточні гарантії не застосовуються в Гонконгу й на Тайвані.
На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було належним чином 
вироблено компанією Xiaomi та/або не було належним чином придбано в компанії Xiaomi 
або офіційного продавця Xiaomi, ці гарантії не поширюються. Згідно з чинним 
законодавством ви можете мати право на гарантії від неофіційного роздрібного продавця, 
який продав продукт. Тому Xiaomi пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у 
якого ви придбали продукт.

13

11 Сертифікація та дозвільна документація щодо безпеки

Щоб отримати відомості про нормативну інформацію, сертифікацію 
продуктів і логотипи відповідності, пов’язані із фітнес-браслетом Mi 
Smart Band 4 NFC, виберіть "Додатково" > "Налаштування" > 
"Регулювання".

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. заявляє, що 
радіообладнання типу XMSH08HM відповідає директиві 
2014/53/EU. Повний текст заяви для ЄС про відповідність 
наведено в Інтернеті за адресою 
h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.  
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2. Відкрийте додаток Mi Fit, увійдіть у свій обліковий запис і дотримуйтесь 
інструкцій, щоб підключитись і з’єднати браслет зі своїм пристроєм. Коли 
браслет почне вібрувати, а на екрані з’явиться повідомлення про з’
єднання через Bluetooth, торкніться кнопки, щоб завершити з’єднання.
Примітка. Переконайтеся, що на телефоні ввімкнено Bluetooth. Під час 
процесу з’єднання піднесіть телефон до браслета.

Необхідне
підключення
до телефонуНеобхідне

підключення
до телефону

Браслет не отримував запит на прив\'язування

Підтвердіть на браслеті
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