
Redmi Smart Band 2 Užívateľská príručka



Prehľad produktu

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Sledovacie fitness zariadenie

Kontaktný bod

Snímač tepovej
frekvenciaDotykový displej

Nabíjací kábel Náramok

Poznámka: Vyobrazenie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania 
v používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie 
sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.
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Inštalácia

1. Vložte jeden koniec sledovacieho fitness 
zariadenia do otvoru na prednej strane náramku.

2. Stlačte palcom druhý koniec, aby ste sledovacie 
fitness zariadenie úplne zasunuli do slotu.

Rozobranie 

Zložte si náramok zo zápästia, uchopte oba konce 
a ťahajte za náramok, kým sa medzi sledovacím 
fitness zariadením a náramkom neobjaví malá 
medzera. Pomocou prsta vysuňte sledovacie fitness 
zariadenie zo slotu na prednej strane náramku.

Nabíjanie 

1. Pri prvom použití náramok zapnete pripojením
k nabíjaciemu káblu.

2. Pri nízkom stave batérie náramok okamžite nabite.
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Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu naskenovaním QR kódu. 
Než začnete náramok Redmi Smart Band 2 používať, pridajte ho do aplikácie.

Kompatibilné s: Tento produkt podporuje iba niektoré systémy Android alebo iOS. 
Podrobné informácie nájdete na stránke produktu na adrese www.mi.com .

2. Prihláste sa v aplikácii k svojmu účtu Xiaomi a podľa pokynov pripojte a spárujte
náramok s telefónom. Hneď ako náramok zavibruje a na jeho dotykovom displeji 
sa zobrazí žiadosť o spárovanie, kliknutím na ňu dokončíte spárovanie 
s telefónom.

Poznámka: Uistite sa, že máte v telefóne povolenú funkciu Bluetooth. 
Počas párovania držte telefón a náramok blízko seba.

Pair with 
phone?
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phone
air with 

?
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Spôsob použitia

Po úspešnom spárovaní s telefónom začne náramok sledovať a analyzovať 
vaše denné aktivity a spánkové návyky.

Kliknutím na dotykový displej ho rozsvietite.

Zobrazenie oznámenia: Posuňte sa na domovskej obrazovke prstom zhora nadol. 
Vstup do zoznamu funkcií: Prejdite na domovskej obrazovke prstom zdola nahor.  
Prepínanie widgetov: Na domovskej obrazovke prejdite prstom doľava alebo doprava.  
Späť: Potiahnite prstom od ľavého okraja k pravému na ďalšie stránky.
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• Náramok si okolo zápästia utiahnite asi na šírku jedného prsta.

• Pokiaľ náramok používate na meranie tepovej frekvencie, ponechajte zápästie v kľude.

• Náramok má úroveň vodotesnosti 5 ATM (hĺbka 50 metrov). Je možné ho nosiť do 
bazéna, pri plávaní pri pobreží alebo počas iných činností v plytkej vode. Nie je ho však 
možné používať v horúcej sprche, v saune alebo pri potápaní. Zabráňte tiež tomu, aby 
pri vodných športoch dopadal priamo na náramok prudký prúd vody. Vodotesnosť nie 
je trvalá a môže sa časom zhoršovať.

• Dotykový displej náramku nepodporuje ovládanie pod vodou. Pokiaľ náramok prišiel 
do kontaktu s vodou, pred ďalším použitím utrite z jeho povrchu zostávajúcu vodu 
mäkkou handričkou.

• V prípade každodenného používania nenoste náramok príliš utiahnutý a snažte sa 
udržať kontaktnú plochu suchú. Náramok pravidelne čistite vodou.

• Ak sa na pokožke v mieste dotyku s výrobkom objaví začervenanie alebo opuch, 
okamžite prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc.

• Tento náramok nie je zdravotná pomôcka; dáta ani informácie poskytované 
náramkom nesmú byť používané ako základ diagnózy, liečby alebo prevencie chorôb.

Bezpečnostné opatrenia
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• Lítium-polymérovú batériu v tomto náramku nie je možné vybrať. Aby nedošlo
na poškodenie batérie alebo náramku, batériu sami nevymieňajte. Pri použití 
nesprávneho typu batérie hrozí nebezpečenstvo explózie. Nevyhadzujte použité 
batérie do bežného domového odpadu. Tento náramok a použité batérie zlikvidujte 
v zhode s miestnymi zákonmi a predpismi.

• Batériu nerozoberajte, neporušujte, nestláčajte ani nevhadzujte do ohňa. Ak dôjde 
k akémukoľvek nadúvaniu alebo úniku kvapaliny, prestaňte batériu okamžite 
používať. Nevystavujte náramok slnečnému žiareniu, ohňu alebo prostrediu 
s extrémne vysokou okolitou teplotou.

• Pokiaľ náramok nebudete dlhšiu dobu používať, vypnite ho a uschovajte.
Aby nedošlo k poškodeniu nadmerným vybitím batérie, každých 6 mesiacov 
náramok plne nabite.
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Bezpečnosť batérie

• Toto zariadenie je vybavené integrovanou batériou, ktorú nie je možné odstrániť 
ani vymeniť. Batériu sami nerozoberajte ani neupravujte.

• Vhodenie batérie do ohňa alebo do rozpálenej rúry, prípadne mechanické 
poškodzovanie alebo rezanie batérie, ktoré by mohlo viesť k výbuchu.

• Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré by mohlo viesť 
k výbuchu alebo úniku horľavej tekutiny či plynu.

• Pôsobenie na batériu extrémne nízkym tlakom vzduchu, ktoré by mohlo viesť
na výbuch alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu.
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Špecifikácia

Produkt: Chytrý náramok

Název: Redmi Smart Band 2 

Model: M2225B1

Čistá hmotnosť: 26,4 g (vrátane náramku) 

Rozmery výrobku: 

42,81 × 25,42 × 9,99 mm 

Materiál náramku: TPU

Materiál pracky: PC

Nastaviteľná dĺžka: 135–215 mm

Typ batérie: 

Lítium-polymérová batéria

Kapacita batérie: 210 mAh

Vstup: 5 V  1 A 

Vodeodolnosť: 5 ATM

Prevádzková teplota: 0 až 45 °C 

Frekvencia Bluetooth: 2402–2480 MHz 

Maximálny výstup: ≤ 13 dBm

Bezdrôtové pripojenie:

Bluetooth® Low Energy 5.1

Certifikácia produktu týkajúca sa tohto náramku nájdete v časti Nastavenie > 
O náramku > Právne predpisy.

Bluetooth® a príslušné logá sú registrované obchodné známky vlastnené 
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a všetky použitia týchto známok spoločnosťou 
Xiaomi Inc. podlieha licencii. Iné obchodné známky a obchodné značky patria 
príslušným vlastníkom.
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Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické
a elektronické zariadenia, ktoré by nemali byť miešané s netriedeným 
domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie 
a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je 
určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení 
a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia 
pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie 
a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto 
zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych 
úradov.

EÚ – Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, 
že rádiové zariadenie typu M2225B1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. 
Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej 
internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

09



Upozornenie k záruke

Ako zákazník spoločnosti Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na dodatočné 
záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záručné výhody, ktoré sú 
doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek zákonných záruk poskytovaných vašim 
národným spotrebiteľským právom. Doba trvania a podmienky súvisiace so zákonnými 
zárukami sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o výhodách 
spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi 
https://www.mi.com/en/service/warranty/. Pokiaľ to zákony nezakazujú alebo pokiaľ 
to spoločnosť Xiaomi nesľúbila inak, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo 
oblasť pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky vám spoločnosť Xiaomi 
v maximálnom rozsahu povolenom zákonom podľa svojho uváženia výrobok opraví, 
vymení alebo vráti čiastku, ktorá bola za produkt zaplatená. Na bežné opotrebenie, 
vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo vinou užívateľa 
sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek 
osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori 
spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal.
V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, spoločnosť Xiaomi určila. 
Tieto záruky neplatia v Hongkongu a na Taiwane. Na výrobky, 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 využiť záruku od 
neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, 
aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
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Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, 
Beijing, China, 100085 

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz
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