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Xiaomi Mi Band 1s Anyukám múltkor egy olyan kérdéssel állt elém, 
hogy kéne neki egy okosóra, amivel tudja mérni a 
pulzusát is. Néztünk is párat, de mindegyik olyan 
árban volt, amit egy kicsit sokalltunk. Végül mond-
tam neki, hogy van ez a Mi Band. Próbáljunk vele 
szerencsét.Írta: NewPlayer



A Xiaomi céget talán nem kell bemu-
tatni senkinek sem. Úgy szokták őket emle-
getni, mint a kínai Apple, vagy mostanában 
inkább a kínai Samsung. Ugyanis ma már 
nemcsak telefonokat gyártanak, hanem 
egyéb eszközöket is. A tévétől kezdve az 
okosizzón át egészen a levegő tisztítóig. 
Igazából van mindenük, ami pl. egy okos-
házhoz kell.

A Mi Bandjük is egy ilyen okos cucc, 
amit telefonnal szinkronizálva tudunk 
használni. 

Mi Band

A Mi Band nem egy új dolog. Az első 
még 2014-ben jelent meg és azóta átesett 
pár variáción. Van olyan változata, ami 
nem fekete, hanem színes, van olyan, amin 
a kijelző ledek nem egyszínűek, hanem 
többszínűek és van ez a legújabb, amiben 
már pulzusmérő is van.

Nem usb port van rajta, hanem két kis ki-
álló fém darabka és azon keresztül tudjuk 
az aksiját tölteni.

Cserébe viszont nem kell sokat tölteni. 
Simán kibír jó pár napot. Amikor megjött, 
akkor elkezdtem tölteni és kb. 80%-ra töl-
töttem fel. Most 9 nap után 60%-on van, 
bár igaz, volt egy pár nap, amikor nem 
hordtam és nem is volt szinkronizálva a 
telefonommal.

Funkciók

A Mi Band 1s rengeteg funkcióval ren-
delkezik. Egy részük egyfajta kiegészítése 
a telefonnak, pl. a hívásértesítés. A többi 
pedig a napi edzésünket segíti (ha nem 
vagytok olyan lusták, mint én.)

Lépésszámláló
Ahogy néztem egészen jól tud műkö-

dik. Ha a lakáson belül sétálgatok, akkor 
azt nem veszi úgy mintha elindultam volna 
egy séta túrára, de amikor már lemegyek a 
boltba, akkor egészen pontos időt és távol-
ságot is tud adni. Érdekes volt látni, hogy 
egy laza napon 5000 lépést teszek meg. Én 
azt hittem, hogy sokkal kevesebbet!

Alvásfigyelő
Erre voltam a leginkább kíváncsi. Ez az 

alvás monitorozás mindig is mozgatta a 
fantáziámat, mert elég nehezen alszom el. 
Így egyik este magamon hagytam próba-
képpen. Érdekes volt látni, hogy mennyit 
aludtam mélyen és mettől meddig. Leírta 
pontosan, hogy mikor feküdtem le, mikor 
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Ahhoz, hogy használni tudjuk a Mi 
Bandet, a telefonunkkal le kell töltenünk a 
Xiaomi Mi Fit nevű alkalmazását. Meg kell 
kerestetni vele az okoskarkötőt és utána 
minden beállítást ezen az alkalmazáson 
belül fogunk elérni. Érdekes volt, hogy a 
legelső csatlakozás után a Mi Fit egyből le 
is frissítette a karkötőt. (Zárójelben jegy-
zem meg, hogy a Mi Fit-hez lehet csatolni 
mérleget és futó cipőt ( !!! ) is.)

Kinézet

A Mi Band kinézete nagyon egyszerű. 
Van egy szürke “mag” rész, amit a pántból 
ki lehet venni. Ezen van a három kicsi led 
is, ami villog ha valami esemény történt. 
A pántból gyártanak mindenféle színt, 
úgyhogy mindenki megtalálja a neki tet-
szőt. Nekem az alap fekete tökéletesen 
megfelelt. Akinek nem tetszik a fekete, 
akár még rózsaszínt, vagy színátmenetest 
is választhat.

Töltés

A töltés szerintem egy kicsit macerás. 
Ugyanis adnak hozzá egy töltőt, amibe a 
központi részt kell csatlakoztatni és utána 
azt felrakni tölteni. Ám hogy ezt meg tud-
juk tenni, ki kell szednünk a pánt részből. 
Ez egy kis feszegetést igényel, úgyhogy én 
nem lepődnék meg, ha egyszer ez a pánt 
emiatt elszakadna.

A különleges töltő kialakítása miatt 
nem jó hozzá a sima telefon kábelünk. 



aludtam el és hogy mikor ébredtem fel az 
éjszaka kétszer. És egész pontos időpon-
tokat is írt. 

Hívásértesítő
Ez a másik funkció, ami nagyon érde-

kelt. Ugyanis elég gyakran, mikor rezgőn 
van a telefonom, egyszerűen nem érzem 
a zsebemben, hogy rezegne. Ez már nem 
az az időszak, amikor a 3310-es ott rezgett 
a zsebünkben és nem csak mi, de az egész 
környék érezte, hogy bejövő hívásunk van. 
Viszont a Mi Band a csuklónkon rezeg, 
amit megérzünk. Ráadásul nem is egyből, 
hanem egy kis idő után, így ha a kezünkben 
van a telefon, akkor nem fog minden raj-
tunk rezegni! Ennek egyébként megvan az 
sms értesítő megfelelője is.

Alkalmazás értesítő
A hívásértesítőhöz nagyon szorosan 

kapcsolódik, de most én külön említem 
meg.

Az alkalmazás értesítőtől nagyon tar-
tottam. Egy-két alkalmazás van, aminél 
érdekes lehet, de a nagyrészüknél nem. 
Pl. egy FB app-nál felesleges szerintem 
bekapcsolni, mert utána egész nap rezeg 
majd. (Kipróbáltam, tényleg szinte egész 
nap csak rezgett utána.)

De pl. szerintem egy e-mail alkalma-
zásnál már egész jó lehet. Ezt viszont nem 
sikerült bekapcsolni. Mindenféle játékot 
felajánlott, de egyik e-mail klienst sem, 

Viszont mikor az ember rájön, hogy 
hogyan tartsa a kezét, hogyan álljon a kar-
kötő, akkor már egészen pontos számokat 
lehet kapni. Persze ez nem fogja kiváltani 
egy komolyabb orvosi műszer pontossá-
gát, de érdekes megközelítést adhat a 
jelenlegi állapotunkról.

Lockscreen feloldás
Végezetül már csak ez a fő funkció 

maradt a tesztelésből, de ezt nem sikerült 
nekem összehozni. Szinte biztos, hogy az 
eui rom hibája, úgyhogy erről nem tudok 
mit mondani.

Elvileg arra lenne jó, hogy amikor a tele-
font a kezembe veszem, akkor feloldja a 
képernyőt és nem nekem kell kézzel fel-
oldani.

Összegzés

Hogy megéri-e a Mi Band 1s? Szerin-
tem megérte. Nem vészesen drága és 
egész jó kis telefon kiegészítő tud lenni. 
Arról nem is beszélve, hogyha mást nem 
is, de azt a napi ajánlott lépés számot azért 
csak megpróbálom elérni.

Szerencsére nem feltétel a xiaomis 
telefon a használathoz. Egyedüli feltétel 
a Bluetooth 4.0 megléte, így az én LeTV 
LeOne-ommal simán együtt tud működni. 
Mint mondtam, egyedül az automata felol-
dást nem sikerült beállítanom.
Nem sokkal a cikk megírása előtt jöttek az 
első pletykák a Mi Band 2-ről is, amiben ha 
minden igaz már egy apró kijelző is lesz pl. 
egy óra számára.
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amit nagyon hiányolok. Ami még rossz 
volt, hogy ugyanúgy rezeg, mint amikor 
hívnak, vagy sms érkezik. Szóval ugyanúgy 
rezeg bármi is történik.

Pulzusmérő
A pulzusmérés az egyik ok amiért ezt a 

karkötőt megvettük. Viszont számomra ez 
egy kicsit csalódás, ugyanis a pulzusmérés 
nem folyamatos, hanem nekünk kell rá-
nyomni kézzel, hogy na akkor most mérjük 
meg. A kezünket nyugalomba kell helyezni 
és úgy lehet megmérni. Nálam előfordult, 
hogy nagyon más eredményeket adott 
egymás utáni mérésekre. Amikor első 
mérésre 77-et, majd 118-at és végül 94-et 
mutat, akkor kicsit nehéz eldönteni, hogy 
akkor most mi is van. Mértem már vele 52-
őt is mondjuk...

Adatok:
Bluetooth: 4.0

Akkumulátor: 45 mAh
Készenléti idő: 30 nap

Vízálló: IP67
Kompatibilis: Android 4.4, iOS 7

Súly: 14g
Méret: 0.99 X 1.36 X 3.7 cm 

(Készülék)
Karkötő szélesség: 1.3 cm

Karkötő hossza: 15.7 - 20.5 cm
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