
Xiaomi Mi Band 3 aktiivsusmonitor 

Täname Xiaomi Mi Band 3 aktiivsusmonitori ostmise eest. Kliendi rahulolu on meile oluline, kui teil on 
mingeid probleeme seadmega või soovite anda tagasisidet, võtke ühendust meie klienditeenindusega: 
customerservice@e-ville.com  Loodame, et olete meie tootega rahul ja pidage meeles, et arvustuste  

kirjutamisel saate boonust. 

Pakett sisaldab: 

a) Seade (andur)
b) Randmerihm
c) Laadimiskaabel
d) Kasutusjuhend (ENG)
e) Kasutusjuhend (FI)

1. Paigaldamine

• Lükake seadme üks ots randmerihma avasse.
• Lükake pöidlaga ettevaatlikult teist otsa randmerihma avasse ning fikseerige seade.

2. Käerihma kandmine

Asetage randmerihm randmele ning pingutage seda 
mugava asendini. 
Märkus: Kui randmerihm on paigaldatud liiga lõdvalt, 
võivad pulsianduri mõõtmistulemused olla 
mittetäielikud 

Puuteekraan

Nupp

Südamelöökide
andur

Laadimine
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3. Ühendamine

a. Skannige allolevat QR-koodi või otsige Google Play või Apple App Store poest üles rakendus “Mi Fit”,
laadige see alla ja installige rakendus nutitelefoni.

b. Mi Fit APP sisselogimiskontol valige seade (Mi Band 3) ja järgige juhiseid. Kui käevõru vibreerib ja
sidumisteadet kuvatakse ekraanil, puudutage sidumise kinnitamiseks nuppu.

Märkus: Veenduge, et telefoni Bluetooth on sisse lülitatud. Ühendusprotsessi ajal peab seade olema 
telefoni lähedal. 

4. Kasutamine

a. Pärast seadme edukat sidumist alustab Mi Band tegevuste, unerežiimi jne salvestamist ja analüüsimist.
b. Vajutage ekraani valgustamiseks nuppu. Aktiivsuse andmete, südame löögisageduse ning muude

funktsioonide vaatamiseks libistage ekraanil üles ja alla. Erinevate toimingute vahel liikumiseks
libistage sõrme vasakule või paremale.



5. Eemaldamine

Anduri eemaldamiseks hoidke randmerihma mõlema käega ja tõmmake andur ettevaatlikult välja, luues 
väikese pilu randmerihma ja seadme vahel. Seejärel lükake seade sõrmede abil välja. 

6. Laadimine

a. Kui seade näitab, et aku on tühjenemas, tuleb seda laadida.
b. Võtke andur randmerihmast välja ja asetage anduri magnetosa laadijale. Ühendage Mi Band 

seadme laadimiseks USB-kaabel adapteriga (ei kuulu komplekti), akupangaga või arvuti USB pesaga.

7. Hoiatused

* Südamelöökide mõõtmiseks hoidke seadet mõõtmisprotsessi ajal randmel
* Xiaomi Mi Band 3-l on veekindel (hinnanguliselt kuni 5ATM), see võib märjaks saada ning seda võib

kanda ujumise ajal, kuid mitte saunas või sukeldumisel.
* Mi Band 3 puutetundlik ekraan ja nupud ei ole sukeldumiskindlad. Kui seade on märjaks saanud,

kuivatage pinda enne kasutamist pehme lapiga.
* Ärge pingutage randmerihma igapäevasel kasutamisel liiga palju; palun hoidke käevõru kontaktpindu

kuivana ja puhastage randmerihma regulaarselt veega. Kui randmerihmaga kokku puutuvas piirkonnas
esineb punetust või teisi sarnaseid sümptomeid, lõpetage seadme kandmine koheselt ja konsulteerige
arstiga.



8. Tehnilised andmed:

• Nimi: Xiaomi Mi Band 3 aktiivsusmonitor
• Ekraan: 0,78” OLED puuteekraan

Eraldusvõime: 128x80px
• Kaal: 8,5 g.
• Suurus: 17,9x46,9x12mm
• Rihma materjal: Termoplastiline elastomeer
• Rihmakinnituse materjal Alumiiniumsulam
• Reguleeritav pikkus. 155-216mm
• Toetab süsteeme: Android 4.4 või IOS 9.0 ja uuemad
• Aku mahtuvus: 110mAh
• Aku tüüp: Liitiumioonaku
• Ooteaeg: 20 päeva
• Laadimisaeg: 2 tundi
• Toitepinge: DC 5V
• Sisendvool: 250 mA (maks)
• Veekindluse tase: 5ATM
• Töötemperatuur: -10C - 50C
• Juhtmevaba ühendus: Bluetooth 4.2 BLE

9. Garantii

• Mi Band 3 garantii kehtib 1 aasta jooksul
• Me ei kata kahjusid, mis on tingitud seadme väärast kasutamisest
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