
 

Xiaomi Mi Band 3 aktiivisuusranneke 

Kiitos kun ostit Xiaomi Mi Band 3 aktiivisuusrannekkeen. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos 
tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu kysymyksiä, olethan asiakaspalveluumme 

yhteydessä: asiakaspalvelu@e-ville.com. Toivottavasti olet tyytyväinen tuotteeseen ja muistathan myös 
käydä arvostelemassa tuotteen, sillä palkitsemme asiakkaamme tuotesivuille tehdyistä arvosteluista. 

 
KÄYTTÖTARKOITUS 

Aktiivisuusranneke käy paljon liikkuvalle henkilölle. Älyranneke ajaa myös kellon asian ja se sopii 

urheiluun, työpaikalle, kotiin ja ihan jokapäiväiseen käyttöön monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta. 

Mi Band 3 on omiaan parantamaan puhelimesi käyttökokemusta muun muassa kelloon saapuvien viesti- 

ja puheluilmoitusten ansiosta. Livauta siis puhelin taskuusi ja Mi Band ilmoittaa sinulle tärinällä mitä 

puhelimessasi tapahtuu. 

Pakkaus sisältää: 

a) Sensori 

b) Ranneke 

c) Latauskaapeli 

d) Englanninkielinen käyttöohje 

e) Suomenkielinen käyttöohje 

 

1. Asennus 
a. Aseta etupuolelta rungon etupää rannekkeen reikään. 

b. Venytä ranneketta hieman ja paina toinen sensorin pää myös reikään sisälle. Varmista 

molemmilta puolilta, että sensori on kokonaan tasaisesti rannekkeen sisällä. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Aktiivisuusrannekkeen pitäminen: 
a. Aseta ranneke kuvanmukaisesti ranneluusta 

erottuen ja kiristä rannekkeen kireyttä 

ranteeseesi sopivaksi. 

Huom. Rannekkeen liian löysällä pitäminen saattaa 

aiheuttaa sykemittarin väärää tulosta. 

 

 

3. Yhteyden luominen: 
a. Skannaa puhelimellasi QR-koodi tai lataa Mi Fit -mobiilisovellus Android -käyttäjänä Play 

Kaupasta tai iOS -käyttäjänä App Storesta.  

 

 

 

 

 

 

 

b. Avaa sovellus ja tee tunnus. Kirjaudu sisään, valitse oikea laite (Mi Band 3) ja noudata 

sovelluksen ohjeita rannekkeen parittamiseen. Paina hipaisunäppäintä, kun ranneke 

tärisee ja näet parituksen ilmoituksen Mi Bandin näytöllä 

 

 

 

 

 

 

 

Huom. Varmista, että puhelimesi Bluetooth on päällä parituksen alussa. Yhteyden luomisen 

aikana rannekkeen tulee olla lähellä puhelinta. 

 

 



 

4. Mi Bandin käyttäminen  
a. Parittamisen jälkeen ranneke on valmis keräämään ja analysoimaan dataa 

aktiivisuudestasi, nukkumisestasi jne. 

b. Kosketa näyttöä saadaksesi se hereille. Pyyhkäise näytöstä ylös ja alas nähdäksesi dataa 

aktiivisuudestasi, sykkeenmittaukseen ja muihin toimintoihin. Pyyhkäise näytöstä 

vasemmalle tai oikealle päästäksesi toiseen tilaan. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sensorin irrottaminen 
a. Pidä käsillä kiinni molemmista rannekkeen päistä ja vedä varovasti, joten sensorin ja 

rannekkeen väliin tulee pieni rako. Työnnä sitten sensori pois sormillasi rannekkeen 

etupuolelta. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lataaminen 
a. Lataa laite, kun ranneke hälyttää alhaista akun varausta 

b. Aseta sensorin toisessa päässä oleva magneettipää laturijohtoon ja USB-pää 

seinäadapteriin (ei sisälly hintaan) tai sitten lataa joko varavirtalähteestä tai tietokoneen 

USB-portista. 

 

 

 

 



 

 

7. HUOMIOITAVAA: 

a. Pidä kätesi vakaana, kun mittaat sykettä ranteestasi ja 

kuvanmukaisessa kulmassa 

b. Mi Band 3 on vesitiivis 5ATM:n mukaisesti ja näin se voi kastua ja 

voit uida sen kanssa, mutta sukeltamista ja saunomista se ei 

kestä. 

c. Aktiivisuusrannekkeen hipaisunäppäin & kosketusnäyttö ei toimi veden alla. Kun 

ranneke on märkä, pyyhi sensorin pinta pehmeällä rätillä ennen käyttöä. 

d. Älä pidä ranneketta kädessäsi liian kireällä. Pidä ranneke kuivana ja puhtaana. Puhdista 

ranneke säännöllisin väliajoin vedellä ja pyyhi sen jälkeen. Jos saat käytöstä ranteeseesi 

punaista ihottumaa tai muita oireita, lopeta rannekkeen käyttö ja mene lääkärin 

puheille. 

 

8. Tekniset tiedot: 
 

• Väri: Musta (e-villestä on saatavilla myös erivärisiä rannekkeita) 

• Yhteensopivuus: Android 4.4. ja uudemmat, iOS 9.0 ja uudemmat 

• Bluetooth: V.4.2+BLE 

• 0.78" OLED-kosketusnäyttö 

o Resoluutio: 128x80px 

• Vedenkestävä: 50 metriin 

• Ohjelmisto: Mi Fit 

o Ohjelmiston kieli: Englanti 

• Käyttölämpötila: -10 - +50 astetta 

• 110mAh akku 

o Valmiusaika: Yli 20 vuorokautta 

o Latausaika: n. 2 tuntia 

o Lataus USB-portin kautta 

• Sensorin runkomateriaali: ABS-muovi 

• Rannekkeen materiaali: TPE+TPU 

• Rannekkeen säädettävä pituus: 155-216mm 

• Sensorin mitat: 17.9x46.9x12mm 

• Sensorin paino: 8.5g 

• Rannekkeen paino: 11g 

Takuuehdot: 

• Takuu: 1 vuosi 

• Takuu ei korvaa väärinkäytöstä aiheutuneita vahinkoja. 


