
Instalace českého firmware do Xiaomi Mi Band 3 

Pro nahrání budete potřebovat: 

 Mi Band 3

 Zařízení s Androidem



 Aplikaci GadgetBridge

 Soubor s firmware

Nejprve, nainstalujte aplikaci Mi Fit z odkazu výše s podporou cz znaků a spárujte s ní váš Mi Band 3. Pokud je 
náramek spárován a funguje správně s původním firmwarem, můžete pokračovat.  

Nejprve je nutné náramek „zpřístupnit“ dalším aplikacím. Toho dosáhnete zapnutím „zjistitelného režimu“ v aplikaci 

Mi Fit.  

S tímto návodem nahrajete do náramku české texty. Řešení je momentálně vhodné pouze pro telefony se 

systémem Android,   doporučujeme používat aplikaci Mifit z odkazu níže. Tato aplikace má přeloženo i počasí.

Aplikaci Mi Fit

https://www.isix.cz/aktualni-aplikace-mifit/


Nyní stáhněte aplikaci GadgetBridge. Po instalaci a spuštění vás aplikace požádá o několik oprávnění. Pro správnou 

funkčnost všechna povolte.  

Po otevření stiskněte modré kolečko se znaménkem + a aplikace zahájí hledání náramku. Během hledání požádá 

aplikace o přístup k poloze – ten povolte. Hledání může zabrat několik minut. Pokud se nepovede, vypněte aplikaci a 

zkuste náramek vyhledat znovu. Pokud se i tak nepovede, vypněte Bluetooth a násladně povolte aplikaci, aby ho 

spustila sama.  

Jakmile se váš náramek objeví, klikněte na něj a poté hned klikněte na šipku zpět. 

Pokud po spuštění aplikace GadgetBridge uvidíte ikonu s textem „Mi Band 3 – nepřipojeno“, kliknutím na ikonu 

zahájíte párování. Pokud se spárování nepovede, podržte zobrazenou ikonu a Mi Band 3 odeberte. Znovu jej 

vyhledejte podle kroků výše.  



Po kliknutí „zpět“ se spustí párování, během kterého budete požádáni o poklepání na náramek. Tím párování 

potvrdíte a dokončíte. Po úspěšném spárování uvidíte váš náramek vypsán v hlavním menu aplikace.  

Nyní jste připraveni pro instalaci firmwaru. 

Dříve stažený firmware vyhledejte ve správci souborů a klikněte na něj. Aplikace se vás zeptá, v jaké aplikaci soubor 

spustit. Vyberte GadgetBridge. Pokud se vás správce souborů nezeptá, vyzkoušejte jiný. Nám fungoval Total 

Commander.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ghisler.android.TotalCommander
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ghisler.android.TotalCommander


Aplikace se vás zeptá, jestli skutečně chcete firmware instalovat. Pokud jste si to tedy nerozmysleli, klikněte na 

modré tlačítko INSTALOVAT a vyčkejte, než se instalace dokončí. 

Gratulujeme, právě jste si do svého Xiaomi Mi Band 3 nahráli češtinu! 

Nyní již stačí spárovat s Mifit: Aplikaci Mi Fit

V případě, že se náramek chce stále připojit nebo zobrazuje pouze domovskou obrazovku. Doporučujeme odpárovat
aplikaci Mifit a spárovat s níže uvednou oficiální aplikací pro nahrání cz znaků(háčky čárky).

Automaticky se stáhnou zdroje a již bude v pořádku fungovat.

A následně ji případně spárovat na aplikaci výše uvedenou s českým nebo slovenským počasím. 

Oficiální aplikace Mifit pro nahrání cz znaků:

Aplikace mifit

https://www.isix.cz/user/documents/firmware/offiical%20Mi-Fit%203.4.6.8.apk
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AKTUÁLNÍ APLIKACE MIFIT
Aplikace pro android pro spolupráci s novým frmware a s českým počasím + zobrazováním
volajícího:

Aplikace mift

 

Aplikace pro android pro spolupráci s novým frmware  a se slovenským počasím + zobrazováním
volajícího:

Aplikace mift  

V případě, že se náramek chce sále připojit nebo zobrazuje pouze domovskou obrazovku.
Doporučujeme odpárovat
aplikaci Mift a spárovat s níže uvednou ofciální aplikací pro nahrání cz znaků(háčky čárky).

Automaticky se sáhnou zdroje a již bude v pořádku fungovat.

A následně ji případně spárovat na aplikaci výše uvedenou s českým nebo slovenským počasím. 

Ofciální aplikace Mift pro nahrání cz znaků:

Aplikace mift

Novinky v 3.4.6.8:

Zobrazování jména volajícího

Noční režim

České nebo slovenské počasí

0
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Reklamace

Firmware a aplikace
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NAŠE NABÍDKA:

Autokamery

Sportovní kamery

Příslušensví ke sportovním kamerám

Fitness vybavení

Mobilní telefony

KAMENNÁ PRODEJNA

Navštivte naší kamennou prodejnu na adrese Dářská 1440/2a, Praha
9.

Otevírací doba:
Po -
Pá 8:30 - 17:00 hodin

RYCHLÝ KONTAKT

Máte jakýkoliv dotaz ohledně našeho zboží či služeb. Kontaktujte
nás!

+420 603 887 045

+421 233 325 678
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Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě
technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

obchod@isix.cz

FACEBOOK

isix.cz
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AKTUÁLNÍ GADGETBRIDGE
Pro sáhnutí klikněte na odkaz:

Aktuální GadgetBridge 0.29
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NOVINKY

22.3.2017
STŘIH VIDEA

14.10.2016
JAK VYBRAT
KAMERU DO AUTA

7.6.2016
SROVNÁNÍ KAMER

9.2.2016
NÁKUP BEZ DPH

22.9.2015
AKTUALITY

21.9.2015
SROVNÁNÍ
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PARAMETRŮ
KAMER

20.9.2015
NAŠI PŘEPRAVCI A
CENA ZA
PŘEPRAVU

18.9.2015
U NÁS SE K
REKLAMACÍM
STAVÍME ČELEM! A
NABÍZÍME TEN
NEJLEPŠÍ SERVIS!

15.6.2015
STŘIH A PŘEVOD
FORMÁTŮ VIDEA

14.6.2015
REFERENCE -
PROČ MÁTE TAK
NÍZKÉ CENY ?

PŘIJÍMÁME ONLINE
PLATBY

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Obchodní podmínky

Reklamace

Firmware a aplikace

Přepravci a ceny dopravy

Kontakty

NAŠE NABÍDKA:

Autokamery

Sportovní kamery

Příslušensví ke sportovním kamerám

Fitness vybavení

Mobilní telefony

KAMENNÁ PRODEJNA

Navštivte naší kamennou prodejnu na adrese Dářská 1440/2a, Praha
9.

Otevírací doba:
Po -
Pá 8:30 - 17:00 hodin

RYCHLÝ KONTAKT

Máte jakýkoliv dotaz ohledně našeho zboží či služeb. Kontaktujte
nás!

+420 603 887 045

+421 233 325 678
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