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Læs denne manual grundigt inden brug, og behold den for 
fremtidig reference.

Produktoversigt

Armbånd Opladerkabel

Fitness tracker

Berøringsskærm Pulsmåler

Opladerport
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Installering

1. 

2.

Indsæt den ene ende af fitness trackeren i åbningen foran på 
armbåndet. 
Tryk ned på den anden ende med din tommelfinger for at trykke 
fitness trackeren helt ind i åbningen. 
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Produktet på

1. Spænd armbåndet komfortabelt omkring dit håndled, cirka 
en fingerbredde væk fra din håndrodsknogle.
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2. For at opnå den optimale ydeevne af pulsmåleren, skal du sikre dig
at bagsiden er i kontakt med din hud. Når du bærer dit armbånd, så 
bær det hverken for stramt eller for løst, men giv plads til at din hud 
kan ånde. Spænd dit armbånd inden du begynder på træning og 
løsne det igen i passende omfang efter træning.  

For løst Helt rigtigt

Hvis armbåndet nemt kan 
bevæge sig op og ned, eller hvis 
pulsmåleren ikke kan indsamle 
data, så prøv at stramme 
armbåndet. 

Armbåndet passer behageligt 
omkring håndleddet. 
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1.

Tilslut til APP

Scan QR kode for at download og installere app. Tilføj Mi Smart 
Band 6 til appen inden du begynder at bruge den. 

(Android 5.0 & iOS 10.0 eller højere)

Log ind på din Mi konto på appen og følg vejledningen for at 
forbinde og parre bandet med din telefon. Når bandet vibrerer og 
en parring anmodning viser sig på skærmen, så klik for at 
gennemføre parringen med din telefon. Bemærk: Sikre dig at 
Bluetooth på telefonen er aktiveret. Hold telefonen og bandet tæt 
på hinanden under parringen. 

2. 

Allow to pair

Allow to pair
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Brug

Stryg op og ned for at se 
funktioner

Stryg til højre for at vende
tilbage til forrige side

Efter at du har gennemført parringen på din enhed, vil bandet begynde 
at spore og analysere dine daglige aktiviteter og søvnvaner. Klik på 
skærmen for at få den til at lyse op.

Stryg op og ned for at se forskellige funktioner så som PAI (personal 
activity intelligence), træningsdata og pulsmåling. Stryg til højre for at 
vende tilbage til forrige side. 



Fjern bandet fra dit armbånd ved at holde på begge ender og træk i 
armbåndet indtil du ser en åbning mellem fitness trackeren og 
armbåndet. Brug fingeren til at presse fitness trackeren ud af åbningen 
på forsiden af armbåndet.  
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Demontering



Oplad dit band med det samme når dit batteriniveau er lavt. 
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Opladning



Når du bruger dit band til at måle din puls, hold dit håndled helt stille. 

Mi Smart Band 6 har en vandtæthed der er vurderet til 5 ATM. Man 
kan have det på ved håndvask, i svømmehallen eller når man svømmer 
tæt på kysten. Man bør ikke have det på under varme brusebade, i sauna 
eller ved dykning.  

Berøringsskærmen på bandet understøtter ikke betjening under vand. 
Når bandet er i kontakt med vand, anvend en blød klud til at aftørre 
overskydende vand fra dets overflade inden brug.  

Undgå at have bandet for stramt på og hold kontaktområdet tørt ved 
daglig brug. Rengør armbåndet regelmæssigt med vand.  

Stop straks med at bruge produktet og søg lægehjælp hvis 
kontaktområdet på din hud viser tegn på rødme eller hævelse.  

Dette ur er ikke et medicinsk udstyr, al data fra uret bør ikke anvendes 
som basis for diagnoser, behandling eller til forhindring af sygdomme. 
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Forholdsregler
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Specifikationer

Produkt: Smart Band 
Navn: Mi Smart Band 6 
Model: XMSH15HM Fitness Tracker 
Netto vægt: 12.8 g 
Fitness Tracker Mål: 47.4 x 18.6 x 12.7 mm 
Armbånd Materiale: Termoplastisk elastomer 
Låsemateriale: Aluminiumslegering
Justerbar Længde: 155–219 mm 
Kompatibel med: Android 5.0 & iOS 10.0 eller højere
Batteri Kapacitet: 125 mAh 
Batteritype: Lithium polymer batteri 
Indgangsspænding: DC 5.0 V 
Indgangsstrøm: 250 mA 
Maks. Vandafvisende: 5 ATM 
Betjeningstemperatur: 0°C til 45°C 
Maks. Output: ≤13 dBm 
Bluetooth Frekvens: 2400–2483.5 MHz 
Trådløs Forbindelse: Bluetooth® Low Energy 5.0

Bluetooth
Bluetooth® varemærke og logoer er registrerede varemærker, der ejes 
af Bluetooth SIG, Inc., og ethvert brug af sådanne mærker af Xiaomi 
Inc. er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører 
deres respektive ejere.



WEEE information om bortskaffelse og genbrug

Alle produkter med dette symbol er elektrisk affald
og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv
2012/19/EU), som ikke bør blandes med usorteret
husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte menneskers
sundhed og miljø ved at aflevere dit affald
udstyr til et udpeget indsamlingssted for
genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr,
udpeget af regeringen eller lokale myndigheder.
Korrekt bortskaffelse og genbrug hjælper med at forhindre
potentielle negative konsekvenser for miljøet
og menneskers sundhed. Kontakt venligst installatøren eller 
den lokale
myndighed for mere information om placeringer
samt vilkår og betingelser for sådanne genbrugsstationer.
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EU -overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., 
at radioudstyrstypen XMSH15HM er i
overholdelse af direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af
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.
  (et Mi Ecosystem -selskab)
Adresse: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, nr. 900,
Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, Kina (Anhui)
Pilot fri handelszone
Yderligere oplysninger findes på www.mi.com

For lovgivningsmæssige oplysninger, produktcertificering og 
overensstemmende logoer relateret til Mi Smart Band 6, skal du gå til 
Indstillinger> Lovgivningsmæssig.
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Denne enhed er udstyret med et indbygget batteri, der ikke kan 
fjernes eller udskiftes. Batteriet må ikke skilles ad eller modificeres på 
egen hånd. 

Afskaffelse af et batteri i ild eller i en varm ovn eller mekanisk
knusning eller afskæring af et batteri, kan resultere i en eksplosion.

Efterladelse af et batteri i omgivelser med ekstreme høje temperaturer, 
kan resultere i en eksplosion eller lækage af
brandfarlig væske eller gas.

Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk, kan resultere
i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Importør: 
Beryko s.r.o. 

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz

Batteri Sikkerhed
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Garanti Meddelelse

Som Xiaomi-forbruger har du fordele, under visse betingelser, af
yderligere garantier. Xiaomi tilbyder specifikke forbrugergaranti fordele
som er en tilføjelse til, og ikke i stedet for, eventuelle juridiske garantier efter din 
nationale forbrugerlovgivning. Varigheden og betingelserne i forbindelse med de 
juridiske garantier, er leveret af respektive lokale love. For flere oplysninger om 
fordelene ved forbrugergarantien, henvises til Xiaomis officielle hjemmeside https://
www.mi.com/en/service/warranty/.
Undtagen, hvis forbudt ved lov eller på anden måde lovet af Xiaomi,
er eftersalgsservice begrænset til det land eller den regionen
der originalt er købt i. Under forbruger garantien, i fuld omfang efter hvad der er 
tilladt ved lov, vil Xiaomi efter eget skøn reparere, udskifte eller refundere dit 
produkt. Normal slitage, force majeure, misbrug eller skade forårsaget af brugerens 
uagtsomhed eller fejl er ikke berettiget. Kontaktpersonen for eftersalgsservice kan 
være enhver person i Xiaomis autoriseret servicenetværk, Xiaomis autoriserede 
distributører eller den endelige sælger, der solgte produkterne til dig. Er du i tvivl, 
kontakt venligst relevant person som Xiaomi kan identificere.
De nuværende garantier gælder ikke i Hong Kong og Taiwan.
Produkter, der ikke var behørigt importeret og/eller ikke var behørigt
fremstillet af Xiaomi og/eller ikke var behørigt erhvervet fra Xiaomi eller Xiaomis 
officielle sælger, er ikke dækket af de nuværende garantier. Som pr. gældende lov 
kan du drage fordel af garantier fra den ikke-officielle forhandler, der solgte 
produktet. Derfor inviterer Xiaomi dig til at kontakte forhandleren, fra hvem du 
købte produktet.




