
Uživatelská příručka k řemínku k hodinkám Redmi 2 Lite



Upravte polohu přezky podle obvodu vašeho zápěstí. Chcete-li nainstalovat nebo odinstalovat 
pásek, prohlédněte si obrázky níže. Za pásek můžete zatáhnout, abyste se přesvědčili, že je 
instalovaný bezpečně. 

Odinstalace pásku: Jednou rukou stiskněte uvolňovací tlačítko a zároveň druhou rukou za pásek 
zatáhněte.

Úprava a instalace/deinstalace pásku 



Instalace pásku: Zarovnejte vybrání pásku s hodinkami a pak ho zatlačte do hodinek, dokud 
neuslyšíte cvaknutí.

Název: Řemínek k hodinkám Redmi 2 Lite Model: M2117AS1



•  Při každodenním používání udržujte kontaktní plochu pokožky a řemínku čistou a suchou.. Po cvičení včas 
otřete skvrny od potu na řemínku.

•  Nevystavujte řemínek zdrojům tepla, protože přehřátí způsobí jeho deformaci nebo dokonce roztavení. 
Nikdy ho neskladujte na místech s přímým slunečním světlem.

•  Pokud je řemínek zamazaný nebo špinavý, vyčistěte ho měkkým kartáčkem s malým množstvím zubní pasty. 
Jemně ho otřete měkkým vlhkým hadříkem a poté ho nechte přirozeně uschnout na dobře větraném a 
chladném místě.

•  Pokud je na řemínku prach, můžete ho odstranit vatovým tamponem nebo bavlněným hadříkem 
namočeným do ethanolu a poté řemínek otřít suchým hadříkem.

Péče a údržba

Jako uživatel produktů Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na dodatečné záruky. Společnost Xiaomi 
nabízí specifické spotřebitelské záruky v rámci výhod poskytovaných jako doplněk k zákonným zárukám 
poskytovaným na základě zákona o ochraně spotřebitelů platného ve vaší zemi, nikoli namísto těchto záruk. 
Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další 

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE 



informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti 
Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak 
přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci 
spotřebitelské záruky a v maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Xiaomi dle svého uvážení 
opraví nebo vymění váš produkt, případně vám vrátí zpět částku, která za něj byla zaplacena. Na běžnou 
míru opotřebení, zásah vyšší moci, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se 
záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní 
síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám 
produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.
Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.
Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly 
řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky 
nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. 
Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.



Výrobce:Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beij ing, China, 100085 
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

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




