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1. Збирання браслету

2. Встановіть Mi Sport App на смартфон

Щоб встановити Mi Sport App на смартфон,
увійдіть в Mi Store або в Apple Store, знайдіть
додаток «Mi Sport» або відскануйте зображений нижче QR-код.

Mi band 2
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Візьміть ремінець
браслету и трекер

Вставте трекер в
ремінець

Надіньте браслет на
руку

Сполучення смартфона з Mi Band 2

M

Відкрийте Mi Sport
App, увійдіть в свій
Mi аккаунт і знайдіть
браслет. Коли браслет
завібрує і на екрані
з’явитися зображення
трекера, натисніть на
кнопку браслета, щоб
завершити успішне
сполучення пристроїв.

4. Використання Mi Band 2

Після успішного поєднання пристроїв, браслет відразу ж починає
підраховувати і аналізувати ваші рухи, сон і т.д. Натискаючи на кнопку
браслета, ви можете перевірити поточний час, кількість пройдених
кроків і ваш серцевий ритм.

Час

Кроки

Серцевий ритм

Заряджання браслету
Якщо рівень заряду браслету низький,
негайно підключіть зарядний пристрій.

Браслет
заряджений

Рівень
заряду
низький

В процесі
заряджання

Характеристики

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права
споживача КНР» і «Закону про якість продукції КНР». В гарантійне сервісне обслуговування входить:
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Найменування: Mi band 2;
Модель: XMSH04HM;
Вага трекера: 0.7г;
Робоча температура: -10C – 50C;
Довжина браслету: 235 мм;
Матеріал застібки: алюмінієвий сплав;
Вимоги: Підтримка Bluetooth 4.0 на Android
4.4 або iOS 7.0 і вище;
Ємність батареї: 70 mAh;
Тип батареї: літій-полімерна батарея;
Бездротове підключення: BLE 4.0
Рівень водонепроникності: ІР67
Довжина браслету регулюється: 155мм210 мм;
Матеріал браслету: термопластичний
еластомер;
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Гарантія

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право
відремонтувати, змінити або повернути
товар. Для ремонту, заміни або повернення
товару Ви повинні пред’явити квитанцію.
1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в
разі виникнення проблеми із «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми,
після чого Ви можете вибрати безкоштовну
заміну товару, повернення або ремонт.

Список несправностей

Трекер : Неправильна робота функцій
пристрою, описаних в інструкції.

Проблеми з дисплеєм / неправильне
відображення символів / не відображаються символи.
Неправильна робота або виникнення
несправностей з вібруванням.

Проблеми з синхронізацією пристроїв.
Виникнення тріщин / поломок через
конструкцію або матеріал пристрою.
Кабель: Проблеми с заряджанням
пристрою.

2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки,
в разі виникнення проблеми із «Списку
несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після
чого Ви вибираєте безкоштовну заміну
товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки,
в разі виникнення проблеми із «Списку
несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після
чого Вам надається безкоштовний ремонт.
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Наявність токсичних і шкідливих речовин
Назва

Токсичні і небезпечні елементи і матеріали
Pb
Свинець

Основа
браслету
Акумулятор
Ремінець
Застібка
USB
кабель

M

Hg
Ртуть

Cd
Кадмій

Cr
Шостивалентний
хром
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PBBs
поліброминатні
біфеніли

PBDEs
полибромінатні
дифенілові
ефіри

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

О: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості
нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і
шкідливих речовин у товарах».
X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих
даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

Мідний сплав трекеру і кабелю містить малу кількість алюмінієвого сплаву.
Даний товар відповідає Європейським вимоги RoHS і нормативам з охорони навколишнього
середовища; міжнародні країни все ще не можуть замінити або зменшити вміст алюмінію в
мідному сплаві.
При нормальних експлуатаційних умовах витік шкідливих речовин або елементів пристрою не
можливий.

