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Lắp đặt

1. 

2.

Chèn một đầu của thân máy vào khe từ mặt 
trước của dây đeo.
Dùng ngón tay cái ấn đầu còn lại của thân máy 
vào khe.
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2. Để đạt được hiệu suất tối ưu của cảm biến  nhịp tim, hãy 
đảm bảo cảm biến này tiếp xúc với da của bạn. Không đeo 
dây quá chặt hoặc quá lỏng mà để một khoảng trống nhỏ để 
tạo sự thoải mái. Siết chặt dây đeo trước khi bạn bắt đầu tập 
thể dục và thả lỏng đúng cách ngay sau khi dừng tập.

Quá lỏng Vừa phải

Nếu dây đeo có thể dễ 
dàng di chuyển lên 
xuống cổ tay hoặc cảm 
biến nhịp tim không thể 
thu thập dữ liệu, hãy thử 
thắt chặt dây đeo tay.

Dây đeo có thể thoải 
mái quanh cổ tay.
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Đọc kỹ hướng dẫn này và lưu giữ lại làm tham khảo trong tương lai.

Tổng Quan Sản Phẩm

Dây đeo Cáp sạc

Thân máy
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Cách đeo dây

1. Thắt chặt dây đeo quanh cổ tay một cách thoải 
mái, cách xương cổ tay một khoảng bằng một 
ngón tay

Màn hình cảm ứng Cảm biến đo nhịp tim

Cổng sạc
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Quét mã QR để tải xuống và cài đặt ứng dụng. Thêm Mi 
Smart Band 6 vào ứng dụng trước khi bạn bắt đầu sử 
dụng.

1.

Kết Nối

(Android 5.0 & iOS 10.0 or above)
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Sử Dụng

Vuốt lên vuốt xuống để 
xem các chức năng

Vuốt sang phải để 
quay lại màn hình 
trước

Sau khi ghép nối thành công thiết bị của bạn sẽ bắt đầu theo 
dõi và phân tích các hoạt động hàng ngày cũng như thói 
quen ngủ của bạn. Nhấn vào màn hình để làm sáng.
Vuốt lên hoặc xuống để xem các chức năng khác nhau như 
PAI (thông minh hoạt động cá nhân), dữ liệu tập thể dục và 
đo nhịp tim. Vuốt sang phải để quay lại trang trước.

Sạc thiết bị ngay khi pin yếu.
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Sạc pin thiết bị

Đăng nhập vào tài khoản Mi của bạn trong ứng dụng và 
làm theo hướng dẫn để kết nối và ghép nối thiết bị với 
điện thoại của bạn. Sau khi thiết bị rung và yêu cầu ghép 
nối hiển thị trên màn hình, hãy nhấn để hoàn tất ghép nối 
với điện thoại của bạn.
Lưu ý: Đảm bảo rằng Bluetooth trên điện thoại của bạn đã 
được bật. Giữ điện thoại và dây đeo gần nhau trong khi 
ghép nối.

2. 

Allow to pair

Allow to pair

Vui lòng giữ yên cổ tay khi sử dụng thiết bị để đo nhịp tim.
Mi Smart Band 6 có khả năng chống nước 5 ATM. Nó có thể 
được đeo khi rửa tay, trong bể bơi hoặc khi bơi gần bờ. Tuy 
nhiên, nó không thể được sử dụng trong phòng tắm nước 
nóng, phòng xông hơi khô hoặc lặn.
Màn hình cảm ứng của thiết bị không hỗ trợ các hoạt động 
dưới nước. Khi dây đeo tiếp xúc với nước, hãy dùng khăn 
mềm lau sạch nước thừa trên bề mặt trước khi sử dụng. 
Trong quá trình sử dụng hàng ngày, tránh đeo thiết bị quá 
chặt và cố gắng giữ cho vùng tiếp xúc của thiết bị khô ráo. 
Vui lòng làm sạch dây đeo tay thường xuyên bằng nước.
Vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và tìm sự trợ 
giúp y tế nếu vùng tiếp xúc trên da của bạn có dấu hiệu mẩn 
đỏ hoặc sưng tấy.
Đồng hồ này không phải là thiết bị y tế, mọi dữ liệu hoặc 
thông tin do đồng hồ cung cấp không được dùng làm cơ sở 
để chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa bệnh tật..
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Lưu ý

Tháo dây đeo khỏi cổ tay của bạn, giữ vào mỗi đầu và kéo 
dây đeo tay cho đến khi bạn thấy một khoảng cách nhỏ 
giữa thân máy và dây đeo. Dùng ngón tay của bạn để đẩy 
thân máy ra.
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Tháo thân máy khỏi dây đeo




