
Hướng dẫn cơ bản để cài đặt ứng dụng và thiết bị để tham gia 
Thử thách 10000 bước 

  

I. Cách tham gia thử thách 
1. Tải ứng dụng : 
Bạn sẽ cần phải có một chiếc điện thoại thông minh và tải xuống ứng dụng Đi bộ vì sức 
khỏe (gọi tắt là app Đi bộ) theo đường dẫn từ website http://dibo.vn 
 
  
2. Cách đăng nhập và thay đổi mật khẩu: 
Màn hình đăng ký là màn hình đầu tiên sau khi mở ứng dụng. Nhấp vào nút đăng ký và 
điền thông tin cần thiết. 
  

 
  
Sau khi hoàn tất đăng ký, vui lòng đăng nhập bằng số điện thoại hoặc email với mật khẩu 
mặc định 123456. Sau khi đăng nhập, mật khẩu sẽ được thay đổi trong menu cài đặt. 
đăng ký và đăng nhập bằng số điện thoại là nhanh và dễ nhất. 
  
Sau khi đăng nhập vào một hộp thoại sẽ yêu cầu bạn chọn cách đọc các bước: 
- sử dụng Miband3 
- sử dụng ứng dụng điện thoại 
  
Hãy chọn một trong hai phương án. Tùy chọn này có thể được thay đổi trong cài đặt. 
  

http://dibo.vn/


 
  
3 . Lợi ích của Miband3 đã được trao cho việc đăng ký sớm là gì : 
Miband3 cho phép người dùng để điện thoại thông minh trong túi xách hoặc ở nhà khi đi 
bộ. Sau khi đi bộ các bước tính bằng Miband3 sẽ đồng bộ với ứng 
dụng Mifit và ứng dụng Đi Bộ sẽ đọc dữ liệu tương tự và sẽ được ghi lại số bước ở cấp 
trung ương. 
  

II. Cách cài đặt Miband3  
Làm theo các bước dưới đây: 
1. Sạc Miband3 bằng cáp trong hộp trong một giờ trở lên . Bạn sẽ thấy Miband3 Màn 
hình yêu cầu: pair device first (gép cặp thiết bị với điện thoại). 
  

 
  
2. Ghép cặp phần cứng của Miband3 với điện thoại: 
Vào menu cài đặt điện thoại, bật Bluetooth, tìm thiết bị miband3 và nhấn vào thiết bị để 
ghép cặp. 
Xin lưu ý rằng trong trường hợp có nhiều hơn một Miband3 , vui lòng lưu ý để chọn 
đúng Miband bạn cần ghép cặp. 
  
3. Cài đặt / ghép cặp phần mềm cho thiết bị. Yêu cầu cài đặt ứng dụng Mi fit với các bước 
sau 
  
- tải xuống ứng dụng Mifit từ Google play hoặc Appstore 
- đăng ký và đăng nhập vào ứng dụng Mifit 
- Thêm miband3 vào Mifit. Mi fit sẽ yêu cầu bật vị trí điện thoại (location). Bạn có thể tắt 
vị trí sau khi thiết lập xong. 
  



Khi được yêu cầu chọn thiết bị để ghép nối, vui lòng chọn Band (dải xanh lam trên cùng) 
  

 
  
  
Mi fit sẽ bắt đầu tìm kiếm Miband3 
  

 
  
Nên để Miband sát vào điện thoại. Khi Mi fit tìm thấy thì điện thoại sẽ rung và trên 
Miband3 sẽ hiển thị “nhấn để ghép cặp”. Nhấn hoặc vuốt màn hình của Miband3 cho đến 
khi thấy báo đã thành công bằng hình V. Khi đó ghép nối phần mềm đã thành công. 
  
Mi Fit sẽ yêu cầu cập nhật firmware cho Miband 3, vui lòng chấp nhận và để nó cập nhật 
(điện thoại cần được kết nối với internet). Sau khi cập nhật, Miband3 sẽ khởi động lại và 
sau đó sẽ kết nối lại với Điện thoại. 
  
Khi chuyển đến màn hình chính của Mi fit, bạn sẽ thấy số bước chân được ghi nhận 
trong Miband3 sẽ được đồng bộ hóa và hiển thị trong Mi fit. 
  
Đôi khi làm lần đầu không được, vui lòng lặp lại lần nữa. 



  
Nếu cần, bạn có thể reset lại Miband3 để bắt đầu lại từ đầu: tìm menu “more” hoặc 
“thêm” trong miband3, sau đó vuốt từ trái sang phải hai lần bạn sẽ thấy menu factory 
reset/cài đặt cơ bản. Nhấn nút hai lần nó sẽ đặt lại Miband3 về giai đoạn xuất xưởng. 
 
Sau khi cài đặt xong Mi fit thì khi bật ứng dụng Đi bộ vì sức khỏe lên, nó sẽ tự kết nối và 
đồng bộ với Miband3. Thông thường sẽ mất khoảng 30 giây để đồng bộ dữ liệu. Vì vậy 
bạn nên kiên nhẫn. 
 

 
  
Khi App Đi bộ vì sức khỏe kết nối thành công với Miband3 thì khi bấm vào thẻ cá nhân 

trên app sẽ nhìn thấy % pin của Miband3. 

Hãy nhớ thỉnh thoảng tắt và khởi động lại app Đi bộ vì sức khỏe, vì token được thiết kế 

là sẽ hết hạn sau một vài giờ cho mỗi lần khởi động app (điều này là để bảo bệ hệ thống 

truyền dữ liệu đo thành tích của người tham gia không bị quá tải). 

Đặc biệt khi thấy hiện ra chữ “unauthorized” thì cần tắt và khởi động lại app. Dữ liệu sẽ 

vẫn được dữ nguyên không mất sau mỗi lần tắt, khởi động lại app. 

Bạn có thể vào mục xã hội trên app Đi bộ để, tạo nhóm, theo dõi sếp hạng cá nhân và sếp 

hạng nhóm… 


