
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKILLI BİLEKLİK KILAVUZU 

 

 

MARKA: XIAOMI 

MODELLER: XMSH15HM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ürüne Genel Bakış 

 

 

KURULUM 
Kurulum 
1. Fitness takip cihazının bir ucunu kordonun ön kısmındaki yuvaya yerleştirin. 
 
2. Fitness takip cihazının yuvaya tamamen yerleşmesi için diğer ucuna parmağınızla bastırın. 

 
Takma 
1. Bilekliğinizi, bilek kemiğinize yaklaşık 1 parmak uzakta olacak ve bileğinize rahat oturacak şekilde 
sıkın. 



 
2. Kalp atış hızı sensöründen en iyi performansı elde etmek için cildinizle temas ettiğinden emin olun. 
Kordonu bileğinize ne çok sıkı ne de çok gevsek takarak cildin nefes alması için biraz alan bırakın. 
Egzersiz yapmaya başlamadan önce kordonu sıkın ve egzersiziniz bittikten sonra gevşetin. 

 
 
Uygulama ile bağlantı kurma 
1. QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Mi Akıllı Bileklik 6'yı kullanmaya başlamadan 
önce cihazı uygulamaya ekleyin. 

 
(Android 5.0 ve iOS 10.0 veya sonraki sürümleri) 
2. Uygulamada Mı hesabınızla oturum açın ve bilekliği telefonunuza bağlayıp telefonunuzla eslemek 
için ilgili talimatları uygulayın. 
Bileklik titreştiğinde ve ekranında bir esleme isteği görüntülendiğinde, telefonunuzla eslemeyi 
tamamlamak için ilgili seçeneğe dokunun. 
Not: Telefonunuzda Bluetooth' un etkin olduğundan emin olun. 
Esleme işlemi sırasında telefon ve bilekliği birbirine yakın tutun. 



 
Kullanım 
Bileklik, cihazınızla başarıyla eslendikten sonra günlük aktivitelerinizi ve uyku alışkanlıklarınızı takip ve 
analiz etmeye baslar. 
Aydınlatmak için ekrana dokunun. 
PAI (kişisel aktivite zekâsı), egzersiz verileri ve kalp atış hızı ölçümleri gibi farklı işlevleri görüntülemek 
için yukarı veya aşağı kaydırın. 
Önceki sayfaya dönmek için sağa kaydırın. 

 
Çıkarma 
Bilekliği bileğinizden çıkarın, her iki ucundan tutun ve kordon ile fitness takip cihazı arasında küçük bir 
boşluk görene kadar kordonu çekin. Parmağınızı kullanarak fitness takip cihazını kordonun ön 
kısmındaki yuvasından çıkarın. 

 



Şarj Etme 
Pil seviyesi düştüğünde bilekliğinizi hemen şarj edin. 

 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ 

Ad: Mi Akıllı Bileklik 6 
Model: XMSH15HM 
Fitness Takip Cihazı Net Agırlıgı: 12,8 g 
Fitness Takip Cihazı Boyutları: 47,4 × 18,6 × 12,7 mm 
Kordon Malzemesi: Termoplastik elastomer 
Toka Malzemesi: Alüminyum alasım 
Ayarlanabilir Uzunluk: 155-219 mm 
Sunlarla uyumludur: Android 5.0 ve iOS 10.0 veya sonraki sürümleri 
Pil Kapasitesi: 125 mAh 
Pil Tipi: Lityum polimer pil 
Giriş voltajı: DC 5.0 V 
giriş Akımı: 250 mA Maks. 
Su Direnci: 5 ATM 
Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ila 45 °C 
Maks. Çıkış: _13 dBm 
Bluetooth Frekansı: 2400-2483.5 MHz 
Kablosuz Bağlantı: Bluetooth Low Energy 5.0 

 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
Cihazınızı herhangi bir nedenle tasımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal 
ambalajı içerisinde ve aynen geldigi sekilde paketlenmis olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen 
bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız. 

 

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ 

 
Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım işlemi söz konusu 
değildir. 
Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. Periyodik bakım 
gerekmemektedir. 

 



İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARI 
Önlemler 
Bilekliği, kalp atış hızınızı ölçmek için kullanırken lütfen bileğinizi sabit tutun. 
Mi Akıllı Bileklik 6, 5 ATM suya dayanıklıdır. Elde bulaşık yıkarken, yüzme havuzunda veya kıyıya yakın 
yerlerde yüzerken takılabilir. 
Ancak sıcak suyla duş alırken, saunada veya tüplü dalış sırasında kullanılamaz. 
Bilekliğin dokunmatik ekranı su altında işlem yapılmasını desteklemez. Bileklik suyla temas ettiğinde, 
kullanmadan önce yumuşak bir bez ile yüzeyindeki fazla suyu silin. 
Günlük kullanım sırasında, bilekliği çok sıkı takmaktan kaçının ve temas alanını kuru tutmaya çalısın. 
Lütfen kordonu düzenli olarak suyla temizleyin. 
Cildinizdeki temas bölgesinde kızarıklık veya şişme belirtileri varsa lütfen ürünü kullanmayı derhal 
bırakın ve tıbbi yardım alın. 
Bu saat tıbbi bir cihaz değildir. Saat tarafından sağlanan herhangi bir veri veya bilgi, hastalıkların 
teşhisi, tedavisi veya önlenmesi için temel alınmamalıdır. 

SORUN GİDERME 
Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz. 
 
Bakanlığın belirlemiş olduğu kullanım ömrü 5 yıldır. 

YETKİLİ SERVİS 
MERKEZ YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
444 21 18  
 
 

Servis Bilgi Sistemi 

https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz. 

 

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

İthalatçı Firma 

ELECTROCRAFT TELEFON VE AKSESUARLARI TEDARİK İTHALAT İHRACAT LİMİTET ŞİRKETİ 

ADRES: HOBYAR MH. MİMAR KEMALETTİN CD. NO:6 KAT:4 GENÇTEN TİC. MERKEZİ MO: 60 
FATİH/İSTANBUL  

TEL: 0212 890 27 22 

Üretici Firma 

ANHUİ HUAMİ INFORMATİON TECHNOLOGY CO. LTD. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


