
Xiaomi Redmi Smart Band Pro



1. Pokaz

2.Przycisk szybkiego zwalniania paska 

3.Obszar czujnika tętna

4.Punkt Kontaktowy

5.Złącze USB

Przed użyciem należyprzeczytaćiprzestrzegać środków ostrożnościzawartych 

w niniejszej instrukcjiobsługi. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcjęprzed 

użyciem i zachowaj jąna przyszłość.

Koniec produktuview



6. Złączeładowania

Uwagi:Ilustracjeproduktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w

podręczniku użytkownika służą wyłącznie do celów poglądowych.

Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia

produktu.

Naładujopaskę przed pierwszym użyciem. Opaska włączy się automatycznie 

podczas ładowania.

1. Przytrzymaj złączeładowania bliskostykówztyłu opaski, a następnie złącze

ładujące połączy sięmagnetycznie zstykamiopaski.

2. Podłącz złącze USBkabla ładującegodo standardowego adaptera

zakupionego od wykwalifikowanegoproducenta o mocy wyjściowej voltage

5 V lub wyższe.

3. Zaświeci się ekran opaski i pojawi się ikona ładowania. 

Uwagi:

Jeśli opaska nie będzie używana przez dłuższy czas, bateria ulegnie

rozładowaniu. Ładuj opaskę przez około minutę, a następnie wyświetli

się ikona ładowania.

Przed ładowaniem wytrzyj do czysta styki opaski, aby uniknąć resztek

potu lub wilgoci.

Ładowanie opaski



Zeskanuj kod QRipobierz odpowiednią wersję aplikacji zgodnie z

1. Włącz opaskęizeskanujtelefonem kod QRna ekranie,aby pobrać i

zainstalowaćaplikacjęXiaomi Wear/XiaomiWear Lite.Możesz również

pobrać i zainstalowaćaplikację ze sklepów zaplikacjamilub zeskanować kod

QR po prawej stronie.

Uwagi: Wersja aplikacjimogła zostać zaktualizowana, postępuj zgodnie z

instrukcjami na podstawie aktualnej wersji aplikacji.

Pobierzizainstaluj aplikacjęXiaomiWear/XiaomiWearLite,abylepiej 

zarządzaćswoim zespołem,izalogujsię na swojekontoMi,abyuzyskać więcej 

usług.

Podłączanie opaski



Możesznacisnąćiprzytrzymać, dotknąćiprzeciągnąć palcem po ekranie, aby 

wykonaćróżne operacje.

systemem Twojego telefonu.

Urządzenie z Androidem:Aplikacja Xiaomi Wear 

Urządzenie iOS: AplikacjaXiaomi Wear Lite

2. Otwórz aplikację XiaomiWear/Xiaomi Wear Lite i zaloguj się na swoje

konto Mi. Wybierz opaskędododania i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby

sparować ją z telefonem. 

Uwagi:
Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony, a opaska jest

dobrze połączona z telefonem.

Podczas parowania upewnij się, że na telefonie i opasce wyświetlany

jest identyczny kod parowania.

Jeśli kod parowania pojawia się na opasce, ale nie na telefonie, sprawdź,

czy w powiadomieniach telefonu pojawiła się prośba o parowanie.

Dotknij ekranu

Przesuń palcem w górę

Naciśnij i przytrzymaj ekr

an przez 3 sekundy

Przełącz tarczę zegarka na ekranie głó

wnym

Wejdź do listy funkcji z ekranu główne

 Rozświetl ekran, gdy jest wyłączony

Potwierdź operację

Jak korzystać



Przesuń w dół

Przesuń w lewo/w prawo

Przesuń w prawo

go

Otwórz panel powiadomień z ekranu g

łównego

Przełącz widżet na ekranie głównym 

Wracać

Noszenie opaski

Regulacja i demontaż/montaż paska

Do codziennego użytkuwygodniezaciśnij opaskę wokółnadgarstkana 

szerokość jednego palcaod kościnadgarstka. Wyregulujpasek, abyczujnik 

tętna mógł normalnie zbierać dane.

Uwagi: Zbyt luźne noszenie opaskimoże wpłynąć na zbieranie danych przez

czujnik tętna.



Demontaż/Montaż paska

1. Naciśnijiprzytrzymajprzycisk szybkiego zwalniania paskaidelikatnie 

pociągnijpasek, aby gozdjąć. 

2. Włóżprzycisk szybkiego zwalniania do paska, aż usłyszysz kliknięcie, a 

następniepasek zostanie zainstalowany. Możesz pociągnąć pasek, aby 

sprawdzić,czy jest dobrze zamocowany.

Regulacja paska

Aby upewnić się,że pasek i opaska idealnie pasują do nadgarstka, dostosuj 

pozycję sprzączkiw oparciu o obwód nadgarstka.

Używając opaskido pomiaru tętna,trzymaj nadgarstek nieruchomo. 

Opaska posiadawodoodporność 5ATM. Jednak ta funkcja nie jest trwała i 

może z czasemulec zanikowi. Opaskę można nosić pod zimnym 

prysznicem, nabasenie lub podczas pływania blisko brzegu. Nie można go 

jednak używaćwsaunie ani podczas nurkowania.

Ekran opaskinieobsługuje operacji podwodnych. Gdy opaska wejdzie w 

kontakt z wodą,użyj miękkiej szmatki, aby wytrzeć nadmiar wody z jej

Środki ostrożności



powierzchni przed użyciem.

Podczas codziennego użytkowania unikaj zbyt ciasnego noszenia opaski. 

Utrzymuj miejsce kontaktu w suchym miejscu i regularnie czyść pasek wodą. 

Natychmiast przestań używać opaski i zwróć się o pomoc medyczną, jeśli

obszar kontaktu na skórze wykazuje oznaki zaczerwienienia lub obrzęku. Ze

względu na tarcie, noszenie opaski przez długi czas podczas intensywnych

ćwiczeń może powodować podrażnienie skóry. W takim przypadku przestań

nosić opaskę.

Użyj dołączonego kabla do ładowania, aby naładować opaskę. Używaj 

wyłącznie certyfikowanego zasilacza dostarczonego przez

wykwalifikowanych producentów.

Zawsze utrzymuj zasilacz i kabel do ładowania w stanie suchym podczas 

ładowania opaski. Nie dotykaj ich mokrą ręką. Nigdy nie wystawiaj zasilacza, 

kabla do ładowania i opaski na działanie deszczu ani nawet nie zanurzaj ich

w płynach.

Temperatura pracy opaski wynosi od -10°C do 45°C, a temperatura

przechowywania od -30°C do 70°C. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt

wysoka lub zbyt niska, opaska może działać nieprawidłowo.

Ta opaska jest wyposażona we wbudowaną baterię, której nie można wyjąć. 

Nie demontuj opaski. Nie wystawiaj baterii ani akumulatorów na działanie 

promieni słonecznych, ognia ani środowisk, w których temperatura

otoczenia jest bardzo wysoka. W przypadku nieprawidłowego

zainstalowania baterii istnieje ryzyko wybuchu, dlatego należy używać i

wymieniać wyłącznie baterie tego samego lub równoważnego typu.

Nie demontuj, nie uderzaj ani nie miażdż baterii. W przypadku obrzęku lub 

wycieku płynu natychmiast przerwij korzystanie z baterii.



Nigdy niewrzucajopaski anijej baterii doognia,abyuniknąć wybuchu.

Ta opaskanie jestwyrobemmedycznym,żadnedaneani informacje 

dostarczone przezopaskęniepowinny byćwykorzystywane jako podstawa 

do diagnozowania,leczeniaizapobieganiachorobom.

Opaska i jej akcesoria mogązawierać drobne części. Aby uniknąć

zakrztuszenia się lub innychzagrożeń dla dzieci lub szkód spowodowanych

przez dzieci, trzymaj opaskęijej akcesoria poza zasięgiem dzieci.

Ta opaska nie jest zabawkąipowinna być używana wyłącznie przez dzieci 

pod nadzorem osoby dorosłej.

Nazwa:Redmi Smart Band Pro

Model: M2101B1

Produkt:inteligentny zespół

Częstotliwość Bluetooth: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: < 13 dBm

Ekran wyświetlacza: 1.47 cala AMOLED

Rozdzielczość: 194 × 368

Czujnik: czujnik tętna (w tym tlen we krwi), akcelerometr, żyroskop, czujnik 

światła otoczenia

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth® 5.0

Pojemność baterii: 200 mAh

Kompatybilny z: Android 5.0 i iOS 10 lub nowszym

Wejście Voltage: prąd stały 5.0 V

Prąd wejściowy: 300 mA maks.

Wymiary produktu: 42.05 × 24.45 × 10.15 mm (bez paska i występów)

Specyfikacje:



Informacje WEEE

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym70mai Co.,Ltd. oświadcza,żeurządzenie radiowetypu M2101B1 

jest zgodnez dyrektywą2014/53/UE.Pełny tekst deklaracjizgodności UE 

jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Niniejszym 70mai Co., Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego M2101B1

jest zgodny z przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych 2017. Pełny tekst 

deklaracji zgodności UKCA jest dostępny pod następującym adresem

inter netowym:

https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

Wszystkie produkty oznaczonetym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny (WEEE zgodniezdyrektywą 2012/19 / UE), którego nie należy 

mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić 

zdrowie ludzi i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego

punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa

utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla

środowiska i zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji 

oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki, należy skontaktować się 

z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Informacje o zgodności z przepisami



Bezpieczeństwo baterii

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie:Nadużyciebateriilub niewłaściwe obchodzenie sięznią może 

spowodowaćprzegrzanie,wyciekpłynu lub wybuch. Aby uniknąćmożliwych 

obrażeń, wykonaj następujące czynności:

Nieotwieraj,nie demontuj ani nie serwisuj żadnej baterii. 

Niepróbujwymieniać wewnętrznych akumulatorów litowych.

Niezgniatajani nie przebijaj baterii.

Niezwierajbaterii ani nie wystawiaj jej na działanie wody lub innych 

płynów.

Trzymaj baterię z dala od dzieci.

Trzymaj baterię z dala od ognia.

Nie pozostawiaj baterii w środowisku o ekstremalnie wysokiej temperaturze

lub w środowisku o ekstremalnie niskim ciśnieniu powietrza.

Wrzucaniebaterii do ognialub gorącego piekarnika albomechaniczne 

zgniatanielub przecinaniebaterii, co może spowodowaćwybuch. 

Pozostawienie baterii w otoczeniu o skrajnie wysokiej temperaturze, które 

może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

Akumulator poddany działaniu wyjątkowo niskiego ciśnienia powietrza,

które może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu. 

To urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię, której nie można 

wyjąć ani wymienić. Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować 

baterii.




