
Mi Smart Clock
Užívateľská príručka

Všetky obrázky sú iba ilustračné a môžu sa líšiť od 

skutočného produktu podľa modelu a oblasti.
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Napájací 
adaptér

Užívateľská
príručka

Smart Clock

Obsah balenia

Tlačidlá

Povolenie / zakázanie mikrofónu

Synchrónnym podržaním tlačidiel 
„VOL +“ a „VOL -“ po dobu 10 sekúnd 
obnovíte továrenské nastavenie

VOL + (pridanie hlasitosti)

VOL - (zníženie hlasitosti)
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Čo potrebujete, aby ste mohli začať

Začíname

1    Stiahnite si aplikáciu Google Home

2   Pripojte zariadenie

1 Mi Smart Clock
2    Účet Google
3

4

Mobilný telefón alebo tablet, ktorý

má Android™ 5.0 alebo novší
Pracuje so sieťou WiFi 2,4 GHz (sieť WPA-2 
Enterprise nebude fungovať)

Pripojenie k internetu a zabezpečenú 
bezdrôtovú sieť

Všetky nastavenia a ovládacie prvky počas procesu 
nastavenia sa vykonávajú prostredníctvom aplikácie Google 
Home, takže si ju budete musieť stiahnuť do telefónu alebo 
tabletu. Prejdite na svojom zariadení do obchodu 
s aplikáciami. Na iOS je to App Store a na zariadeniach 
Android je to Google Play Store. V obchode vyhľadajte 
Google Home a až nájdete správnu aplikáciu, stiahnite si ju 
a nainštalujte.

Teraz, keď máme potrebný softvér, je na čase nastaviť 
samotný hardvér. Vezmite napájací adaptér dodaný so 
zariadením a zapojte ho do portu, potom vezmite druhý 
koniec kábla a zapojte ho do zásuvky.
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3   Nastavte vaše zariadenie

4   Malá pomoc pre začiatok a koniec dňa 

Aplikácia Google Home začne výukový program,
v ktorom sa zobrazí niekoľko základných krokov 
nastavenia. Pre nastavenie hodín Mi Smart Clock 
ich prejdite a postupujte podľa pokynov.

Hovorte pomocou Mi Smart Clock s Google 
a nastavte si tak budík, vychutnajte si hudbu, zistite 
čas budúcej schôdzky, ovládajte svoju múdru 
domácnosť a mnohé ďalšie – všetko bez použitia rúk.
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Naštartujte svoj deň:

Nechajte sa prebudiť stovkami zvukových 
a mediálnych budíkov. Navyše môžete zistiť počasie, 
pozrieť si kalendár, získavať informácie o doprave, 
správy a mnohé ďalšie - všetko bez použitia rúk.

Večer si oddýchnite:

Zatiaľ čo sa chystáte do postele, požiadajte Google, 
aby zhasol svetlá, zamkol dvere a pustil relaxačnú 
hudbu. Môžete tiež zobraziť návrhy na nastavenie 
budíka a nastaviť ich hlasom alebo dotykom.

Ovládajte svoju domácnosť:

Použite na ovládanie zariadenia vašej chytrej 
domácnosti svoj hlas. Zapnite svetlá, upravte 
termostat, skontrolujte bezpečnostnú kameru 
a ďalšie – stačí povedať „Ok Google.“ a začať.

Užite si svoju obľúbenú hudbu:

Oslovte Google a prehrávajte si svoju obľúbenú hudbu 
či rádio. Vaše Mi Smart Clock fungujú aj s Chromecast, 
takže môžete svoje obľúbené programy, filmy alebo 
hudbu odosielať do televízie alebo reproduktorov 
pomocou hlasu.

Ok Google



Prevádzková frekvencia a vysokofrekvenčný výkon: 

WiFi: 2412 MHz~2472 MHz (≤20dBm)

BT: 2402 MHz~2480 MHz (≤10dBm)

BLE: 2402 MHz~2480 MHz (≤10dBm)
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Vstup 5V     2A

Bezdrôtové IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz WiFi

Názov Mi Smart Clock

Model X04G

Reproduktor 1,5” širokopásmový reproduktor

Displej 3,97”

Mikrofóny Zostava 2 mikrofónov

Bluetooth    BT4.2 & A2DP

Technické špecifikácie



7

ZÁRUČNÉ UPOZORNENIE

1 OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ PRÁVA, 
MÔŽETE VŠAK MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA VYPLÝVAJÚCE ZO 
ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU.

V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO 
ŠTÁTOCH MÔŽE ZÁKON NA OCHRANU SPOTREBITEĽA 
STANOVIŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ DOBU. S VÝNIMKOU 
TOHO, AKO TO POVOĽUJE ZÁKON, XIAOMI NEVYLUČUJE, 
NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE ĎALŠIE PRÁVA, 
KTORÉ MÔŽETE MAŤ. AK CHCETE PLNE POROZUMIEŤ 
SVOJIM PRÁVAM, ZOZNÁMTE SA SO ZÁKONMI VAŠEJ 
KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU.

Táto zmluvná záruka sa vzťahuje iba na hardvérové súčasti 
produktu Xiaomi (ďalej len „produkt“) tak, ako boli pôvodne 
dodané, a nevzťahuje sa na žiadny softvér alebo iné 
zariadenie, ktoré je vo vlastníctve spoločnosti Xiaomi alebo 
tretích strán, pre ktoré sú poskytované alebo majú platiť 
licenčná zmluva s koncovým užívateľom alebo samostatné 
vyhlásenia o záruke/záruky alebo výnimky. 

XIAOMI zaručuje, že produkty sú bez vád materiálu a 
spracovania pri bežnom používaní a používaní v súlade s 
príslušnou užívateľskou príručkou produktu počas záručnej 
doby.

Trvanie a podmienky súvisiace s právnymi zárukami sú 
stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie
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o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych 
webových stránkach spoločnosti Xiaomi:
https://www.mi.com/en/service/warranty/.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že jej 
produkt bude pri bežnom používaní po vyššie uvedenú dobu 
bez vád materiálu a spracovania.

Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude 
neprerušovaná alebo bezchybná.

Xiaomi neručí za škody vzniknuté nedodržaním pokynov 
súvisiacich s používaním produktu.

2   NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY
Ak je zistená hardvérová závada a spoločnosť Xiaomi obdrží 
v záručnej dobe platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď 
(1) produkt bezplatne opraví, (2) vymení produkt alebo (3) 
vráti produkt, s výnimkou prípadných nákladov na prepravu.

3   AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte doručiť Produkt
v pôvodnom obale alebo podobnom obale, ktorý poskytuje 
rovnaký stupeň ochrany Produktu, na adresu určenú 
spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou rozsahu zakázaného 
platnými zákonmi môže spoločnosť Xiaomi pred obdržaním 
záručného servisu vyžadovať predloženie dokladov alebo 
dokladu o kúpe a/alebo splnení registračných požiadaviek.

4 VÝNIMKY A OBMEDZENIA
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Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, vzťahuje sa táto 
obmedzená záruka iba na produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi 
alebo pre spoločnosť Xiaomi a identifikovateľný podľa 
ochranných známok, obchodného názvu alebo loga „Xiaomi“ 
alebo „Mi“.
Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne (a) škody spôsobené 
prírodnými silami alebo zásahmi vyššej moci, napríklad údery 
blesku, tornáda, povodne, požiar, zemetrasenie alebo iné 
vonkajšie príčiny; (b) nedbalosť; (c) komerčné využitie; (d) zmeny 
alebo úpravy akejkoľvek časti produktu; (e) Škody spôsobené 
používaním s výrobkami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) Škody 
spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím;
(g) Poškodenie spôsobené prevádzkovaním Produktu mimo 
povoleného alebo zamýšľaného použitia popísané spoločnosťou 
Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo napájacím zdrojom; 
alebo (h) Škody spôsobené službou (vrátane upgradov 
a rozšírení) vykonanou kýmkoľvek, kto nie je zástupcom 
spoločnosti Xiaomi. Je vašou zodpovednosťou zálohovať všetky 
dáta, softvér alebo iné materiály, ktoré ste prípadne uložili alebo 
zachovali v produkte. Je pravdepodobné, že dáta, softvér alebo 
iné materiály v zariadení budú počas servisného procesu 
stratené alebo preformátované, Xiaomi nenesie zodpovednosť 
za také poškodenie alebo stratu. Žiadny predajca, zástupca 
alebo zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený 
vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto 
obmedzenej záruke. Pokiaľ bude akákoľvek podmienka 
považovaná za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, nebude tým 
ovplyvnená alebo narušená zákonnosť alebo vymáhateľnosť 
zostávajúcich podmienok.
S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo to inak 
sľubuje spoločnosť Xiaomi, budú popredajné služby obmedzené 
na krajinu alebo región pôvodného nákupu.
Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne 
vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od 
spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti 
Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. V súlade s platnými zákonmi 
môžete ťažiť zo záruk od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt 
predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na 
predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili.
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5   PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou rozsahu zakázaného platnými zákonmi budú mať 
všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a 
vhodnosti na konkrétny účel) obmedzenú dobu trvania až do 
maximálnej doby trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré 
jurisdikcie neumožňujú obmedzenie trvania predpokladanej 
záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie nebude v týchto 
prípadoch uplatnené.

6  OBMEDZENIE ŠKODY
S výnimkou rozsahu zakázaného platnými zákonmi nenesie 
Xiaomi zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nehodami, 
nepriamymi, zvláštnymi alebo následnými škodami, vrátane, 
ale bez obmedzenia na stratu ziskov, výnosov alebo dát, 
škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo 
predpokladanej záruky alebo podmienky, alebo na základe 
akékoľvek iné právne teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť 
Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. Niektoré 
jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie 
zvláštnych, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie 
uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí 
vzťahovať.
7 KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Pre zákazníkov navštívte webovú stránku: 
https://www.mi.com/en/service/warranty/
Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť 
akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi, 
autorizovaní distribútori Xiaomi alebo konečný 
predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade 
pochybností kontaktujte príslušnú osobu.



11

Google Assistant
Hodiny Mi Smart Clock, navrhnuté tak, aby mohli žiť na vašom 
nočnom stolíku, majú 4” dotykovú obrazovku a poskytujú 
nádherné vizuálne zážitky, keď ich najviac potrebujete: ráno, keď 
sa prebudíte, a večer, keď ste pripravení ísť spať. Vďaka Google 
nebolo vstávanie ani príprava do postele nikdy jednoduchšie. 
Pokladajte mu otázky a povedzte mu, aby niečo urobil – reaguje 
na váš hlas alebo dotyk. Stačí povedať „Ok Google“ a nastaviť si 
tak budík, užiť si hudbu, skontrolovať čas budúcej schôdzky, 
ovládať múdru domácnosť a ďalšie – všetko bez použitia rúk.
Vstavaný Chromecast™
Vaše inteligentné hodiny fungujú aj s Chromecast, takže môžete 
streamovať svoje obľúbené programy, filmy alebo hudbu na 
televízii alebo reproduktoroch iba pomocou svojho hlasu.

Certifikácia:
Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd týmto 
vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu X04G je v súlade 
so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia
o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/
declaration.html

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú 
odpadové elektrické a elektronické zariadenia 
(WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa 
nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. 
Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie 
a životné prostredie tým, že svoje odpadové 
zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na 
recykláciu odpadových elektrických 
a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo 
miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia 
pomôže predísť potenciálnym negatívnym 
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. 
Obráťte sa na inštalačného technika alebo miestne 
úrady pre viac informácií o umiestnení 
a podmienkach takých zberných miest.
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Varovanie:

Produkt je možné používať vo všetkých krajinách 
Európskej únie. Aby boli splnené požiadavky CE na 
vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu, musí byť 
zariadenie inštalované a prevádzkované vo 
vzdialenosti 20 cm (8 palcov) alebo viac od tiel osôb.
Adaptér musí byť inštalovaný v blízkosti zariadenia a 
musí byť ľahko prístupný.

Štítok so špecifikáciou produktu nájdete na spodnej 
strane zariadenia.

Google, Android, Google Play, vstavaný Chromecast a 
ďalšie súvisiace značky a logá sú ochranné známky 
spoločnosti Google LLC. Asistent Google nie je k 
dispozícii v niektorých jazykoch a krajinách.

Názov: Mi Smart Clock
Model: X04G
Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, 
Haidian District, Be12ing, China, 100085

Dovozca:
Beryko s.r.o. 
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz




