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Prehľad produktu

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie. Podrobnejšie informácie
o hodinkách získate po ich pripojení k aplikácii a zobrazeniu návodu. 

Hodinky

Obrazovka 
displeja 

Tlačidlo rýchleho 
uvoľnenia remienka

Snímač tepovej 
frekvencie

Mikrofón

Tlačidlo 
napájania

Nabíjací kábel

Kontaktné body
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Spôsob pripojenia
Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu aby ste mohli hodinky lepšie spravovať, prihláste sa k svojmu účtu Xiaomi pre 
ďalšie služby.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

1. Stlačením a podržaním tlačidla napájania hodinky zapnete. Pomocou telefónu naskenujte QR kód
zobrazený na hodinkách a potom si stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Môžete tiež naskenovať 
nižšie uvedený QR kód alebo stiahnuť a nainštalovať aplikáciu z obchodov s aplikáciami.

Pre stiahnutie aplikácie naskenujte QR kód.
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Párovanie

Podrobnosti o funkciách

Ďalšie podrobnosti získate naskenovaním QR kódu alebo pripojením hodiniek k aplikácii 
a tiež prečítaním užívateľskej príručky.

2. Otvorte aplikáciu a prihláste sa k svojmu účtu Xiaomi. Vyberte možnosť Pridať zariadenie a pre pridanie 

hodiniek postupujte podľa pokynov.

Poznámky:
• Držte hodinky čo najbližšie k telefónu a uistite sa, že sú obe obrazovky zapnuté.

• Skontrolujte, či máte v telefóne povolené Bluetooth, a uistite sa, že sú obe zariadenia prepojené.

• Pri párovaní sa uistite, že je na oboch zariadeniach uvedený rovnaký bezpečnostný kód.

• Ak sa kód na spárovanie zobrazí na hodinkách, ale nie na telefóne, skontrolujte, či sa v oznámeniach telefónu 
neobjavila požiadavka na spárovanie.

• Ak hodinky nie je možné pri pridávaní do aplikácie nájsť alebo ich nemožno počas používania pripojiť k telefónu, 
stlačte a podržte na hodinkách tlačidlo napájania, aby ste obnovili ich továrenské nastavenia, a potom to skúste 
znova.
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Kľúčové funkcie
Stlačenie: Vstup do zoznamu funkcií/ 
návrat na domovskú obrazovku.
Stlačenie a podržanie tlačidla po dobu 
približne 3 sekúnd: Zapnutie hodiniek.
Po zapnutí hodiniek sa na obrazovke 
zobrazia možnosti vypnutia, reštartovania 
a obnovenia továrenského nastavenia.
Stlačenie a podržanie po dobu približne 
12 sekúnd: Vynútený reštart.
Tri krátke stlačenia: Zavolanie núdzovému 
kontaktu.
Poznámky:
Ak chcete zavolať núdzový kontakt, je 
nutné, aby boli hodinky a telefón prepojené 
cez Bluetooth a aby bol tento kontakt 
určený v aplikácii.

Spôsob použitia
Zobrazenie upozornenia:
Potiahnite prstom nadol 
od hornej časti 
domovskej obrazovky.

Otvorenie riadiaceho 
panelu: Potiahnite 
prstom nahor od 
dolnej časti domovskej 
obrazovky.
Prepnutie widgetu:
Potiahnite prstom doľava
alebo doprava na stránke
domovskej obrazovky.
Návrat: Potiahnite prstom 
od ľavej hrany doprava, 
ak ste na iných stránkach.
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Nabíjanie

Pri nízkom stave batérie hodinky okamžite 
nabite. Nabíjací kábel k hodinkám pripojte 
podľa obrázku.

Ak je batéria úplne vybitá, môže chvíľu trvať, 
kým sa na hodinkách zobrazí ikona nabíjania.

Pred nabíjaním utrite kontakty na zadnej strane 
hodiniek a dok do sucha, aby ste zabránili 
zvyškom potu alebo vlhkosti.
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Bezpečnostné opatrenia
• Pri každodennom používaní si hodinky okolo zápästia pohodlne utiahnite asi na šírku jedného prsta 

od zápästia. Upravte remienok tak, aby snímač srdcového tepu mohol zhromažďovať potrebné údaje.

• Pri meraní tepovej frekvencie držte zápästie v pokoji.

• Hodinky majú stupeň vodotesnosti 5 ATM (50 metrov do hĺbky). Môžete ich používať v bazéne, pri plávaní
u pri brehu alebo pri iných aktivitách v plytkej vode. Nie je však možné ich používať v horúcich sprchách, 
v saune alebo pri potápaní. Pri vodných športoch pamätajte na to, aby priamo na hodinky nedopadali silné 
vodné prúdy. Funkcia vodotesnosti nie je trvalá a môže sa časom zhoršiť.

• Dotykový displej hodiniek nepodporuje ovládanie pod vodou. Pokiaľ sa hodinky dostanú do kontaktu s vodou, 
pred použitím z ich povrchu utrite pomocou mäkkej handričky prebytočnú vodu.

• Pri každodennom používaní sa vyhnite príliš tesnému noseniu hodiniek. Udržujte ich kontaktné plochy suché 
a remienok pravidelne omývajte vodou. Pokiaľ sa na kontaktnom mieste s kožou objavia známky začervenania 
alebo opuchu, okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte lekársku pomoc.

• Uistite sa, že je napájací adaptér, nabíjací kábel a hodinky pri nabíjaní v suchu. Nedotýkajte sa ich mokrými 
rukami a nevystavujte ich dažďu ani iným tekutinám.

• Ak hodinky nebudete dlhšiu dobu používať, po úplnom nabití ich vypnite a potom ich uložte na chladné a suché
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miesto. Hodinky dobíjajte aspoň raz za 3 mesiace.

• Prevádzková teplota hodiniek je od -10 °C do 45 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, môže 
dôjsť k poruche hodiniek.

• Ak je obrazovka rozbitá, nedotýkajte sa jej ani sa ju nesnažte vybrať. Hodinky ihneď prestaňte používať
a obráťte sa na autorizovaný servis.

• Na nabíjanie hodiniek používajte dodaný nabíjací kábel. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré zodpovedajú 
miestnym bezpečnostným normám alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobcami.

• Hodinky nerozoberajte, nedeformujte, nevhadzujte ich do ohňa ani do nich nebúchajte. Pokiaľ dôjde 
k akémukoľvek opuchu alebo úniku kvapaliny, prestaňte batériu okamžite používať.

• Hodinky majú integrovanú batériu. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo hodiniek, batériu sami 
nerozoberajte ani nevymieňajte. Batériu môže vymieňať iba autorizovaný poskytovateľ servisu. V opačnom 
prípade použitie chybného typu batérie môže viesť k potenciálne nebezpečnej situácii s možnosťou zranenia 
osôb.

• Vhodenie batérie do ohňa alebo horúcej rúry či mechanické drvenie alebo rezanie batérie môže viesť k výbuchu.
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• Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej 
tekutiny či plynu.

• Pôsobenie na batériu extrémne nízkym tlakom vzduchu by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej 
tekutiny či plynu.

• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať drobné diely. Aby ste zabránili uduseniu alebo iným 
nebezpečenstvám a poškodeniam spôsobeným deťmi, uchovávajte hodinky mimo ich dosahu.

• Pri používaní výrobku udržujte jeho indikátor mimo dosahu očí detí a zvierat.

• Tieto hodinky nie sú zdravotníckou pomôckou, údaje alebo informácie poskytované hodinkami by nemali byť 
používané ako podklad pre diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb.

• Informácie o produkte sú uvedené na zadnej strane obalu hodiniek.
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Špecifikácie

Produkt: Smart  Watch
Vodotesnosť: 5ATM
Kapacita batérie: 289 mAh    
Prevádzková teplota: od -10 °C do 45 °C 
Typ bezdrôtového pripojenia: Bluetooth® 5.2 
Vstupné napätie: 5 V 

Vstupný prúd: 1 A
Model: M2216W1
Prenosová frekvencia systémov GPS/
GLONASS/Galileo/BeiDou: 1559–1610 MHz
Maximálny výstupný výkon: <13 dbm 
Frekvencia Bluetooth: 2402–2480 MHz

 Tento symbol označuje jednosmerné napätie

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

Informácie o predpisoch, certifikácii produktu a logá zhody týkajúce sa hodiniek Redmi Watch 3 nájdete 
v Nastavenie > O hodinkách > 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 zhode s predpismi
Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia
(OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala byť miešaná 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 Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2216W1 
je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii 
na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/ declaration.html.
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UPOZORNENIE K ZÁRUKE
Ako používateľ produktov Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi 
ponúka špecifické spotrebiteľské záruky v rámci výhod poskytovaných ako doplnok k zákonným zárukám 
poskytovaným na základe zákona o ochrane spotrebiteľov platného vo vašej krajine, nie namiesto týchto záruk. 
Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú uvedené v príslušných miestnych zákonoch.
Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti 
Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak 
prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.
V rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Xiaomi podľa svojho 
uváženia opraví alebo vymení váš produkt, prípadne vám vráti späť čiastku, ktorá zaň bola zaplatená. Na bežnú 
mieru opotrebenia, zásah vyššej moci, zneužitia alebo poškodenia spôsobené nedbalosťou alebo chybou 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 
produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú spoločnosť Xiaomi určila.

Súčasné záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli 
riadne obstarané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu produktov Xiaomi, sa existujúce záruky 
nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete získať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal.
Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.
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Zrieknutie sa zodpovednosti: Ilustrácie výrobku, príslušenstva, používateľských rozhraní a ďalších prvkov v 
tejto používateľskej príručke sú iba referenčné a môžu sa mierne líšiť od skutočného výrobku. Túto 
príručku vydala spoločnosť Xiaomi alebo firma v rámci jej ekosystému. Typografické chyby a nepresné 
informácie v tejto príručke alebo v súvisiacich programoch alebo zariadeniach sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. Také zmeny budú uvedené v najnovšej verzii príručky.

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 www.mi.com

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