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Bezdrôtový nabíjací dok

01 Prehľad produktu

Senzor 
tepovej 
frekvencie

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 po prečítaní návodu.

Hodinky



Pre stiahnutie aplikácie naskenujte QR kód.

02 Spôsob pripojenia 
Stiahnite a nainštalujte aplikáciu, aby ste mohli hodinky lepšie spravovať, a prihláste sa k svojmu Xiaomi účtu, aby ste 
získali viac služieb.
Poznámka: Verzia aplikácie môže byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.
1. Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnite hodinky. Pomocou telefónu naskenujte QR kód, ktorý sa zobrazil
na hodinkách, a potom stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Môžete tiež naskenovať nižšie uvedený QR kód alebo stiahnuť
a nainštalovať aplikáciu z obchodov s aplikáciami.
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02 Spôsob pripojenia 

Funkcie a detaily
Ďalšie podrobnosti nájdete po naskenovaní QR kódu alebo po pripojení hodiniek k aplikácii 
v užívateľskej príručke.

2. Otvorte aplikáciu a prihláste sa k svojmu účtu Xiaomi. Vyberte položku Pridať zariadenie a podľa pokynov pridajte hodinky. 

Poznámky：
• Držte hodinky čo najbližšie k telefónu a uistite sa, že sú obe zariadenia zapnuté.
• Uistite sa, že máte v telefóne zapnutú funkciu Bluetooth, a uistite sa, že sú obe zariadenia prepojené.
• Pri párovaní sa uistite, že obe zariadenia zobrazujú rovnaký bezpečnostný kód.
• Ak sa kód párovania zobrazí na hodinkách, ale nie na telefóne, skontrolujte, či sa v oznámeniach telefónu 

neobjavila požiadavka na párovanie.
• Ak nie sú hodinky pri pridávaní do aplikácie nájdené alebo sa počas používania nemôžu spárovať s telefónom, 

stlačte a podržte na hodinkách tlačidlo napájania, aby ste obnovili ich továrenské nastavenia, a potom to skúste 
znova.

03



1. Zobrazenie oznámenia: Potiahnite prstom 
nadol od hornej časti domovskej obrazovky.

2. Otvorenie riadiaceho panela: Potiahnite 
prstom nahor od dolnej časti domovskej 
obrazovky.

3. Prepnutie widgetu: Potiahnite prstom doľava 
alebo doprava na stránke domovskej 
obrazovky.

4. Návrat: Potiahnite prstom od ľavej hrany 
doprava, ak ste na iných stránkach obrazovky.
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03 Spôsob použitia
Pokyny k obrazovke
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03 Spôsob použitia

1. Otočná korunka
• Stlačenie : Vstup do zoznamu funkcií/ návrat 

na domovskú obrazovku.
• Otáčanie: Posúvanie zoznamu aplikácií

2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia/skratky
• Stlačenie a podržanie: Zapnutie hodiniek. Po zapnutí 

hodiniek sa na obrazovke zobrazia možnosti vypnutia, 
reštartovania a obnovenia továrenského nastavenia.

• Stlačenie a podržanie tlačidla po dobu približne 12 sekúnd: 
Vynútený reštart.

Kľúčové funkcie
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04 GPS & A-GPS
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Hodinky podporujú globálne sledovanie polohy (GPS). Pri vonkajších cvičeniach, ako je napríklad beh, začne systém 
GPS automaticky pracovať a upozorní vás na úspešné určenie polohy; akonáhle cvičenie dokončíte, sledovanie ukončí. 
Pre sledovanie GPS je najlepšie vonkajšie otvorené priestranstvo; keď ste v dave ľudí, zdvihnutie ruky nahor môže 
systému GPS pomôcť lepšie určiť polohu. Odporúčame začať cvičiť až vo chvíli, keď sa spustí funkcia GPS.

Hodinky sú vybavené funkciou asistovanej GPS (A-GPS), ktorá dokáže urýchliť určovanie polohy pomocou dát priamo 
zo satelitov GPS. Uistite sa, že sú hodinky pripojené k telefónu cez Bluetooth, dáta sa môžu automaticky synchronizovať 
z aplikácie do hodiniek a automaticky sa aktualizujú aj dáta A-GPS. V prípade, že dáta neboli synchronizované počas 
siedmich po sebe idúcich dní, platnosť dát A-GPS vyprší. V takom prípade bude potrebné znovu získať polohové 
informácie. Pre aktualizáciu polohových informácií môžete na hodinkách prejsť na stránku vonkajších cvičení.



Pri nízkom stave batérie hodinky okamžite nabite.

05 Nabíjanie
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1. Na nabíjanie hodiniek používajte priložený nabíjací dok. 
Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré zodpovedajú miestnym 
bezpečnostným normám alebo sú certifikované a dodávané 
kvalifikovanými výrobcami.
2. Priložte bezdrôtový nabíjací dok k zadnej strane hodiniek
a hodinky sa vďaka magnetickej základni automaticky pripoja. 
Obrazovka hodiniek sa rozsvieti a zobrazí sa ikona nabíjania.
3. Pred nabíjaním odstráňte ochrannú fóliu zo zadnej strany 
hodiniek a doku, aby ste sa uistili, že fungujú správne.

Poznámka:
Ak je batéria úplne vybitá, môže chvíľu trvať, kým sa na 
hodinkách zobrazí ikona nabíjania.
Pred nabíjaním utrite kontakty zadnej strany hodiniek a doku 
do sucha, aby ste odstránili zvyšky potu alebo vlhkosti.



06 Bezpečnostné opatrenia
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• Pre denné nosenie pohodlne stiahnite pásik hodiniek okolo zápästia približne na vzdialenosť jedného prsta od zápästnej kosti. 
Opasok upravte tak, aby snímač tepovej frekvencie mohol normálne zhromažďovať dáta.

• Pokiaľ hodinky používate na meranie tepovej frekvencie, držte zápästie v kľude.
• Hodinky majú úroveň vodotesnosti 5ATM (hĺbka 50 metrov) Je možné ich nosiť do bazéna, pri plávaní pri pobreží alebo pri 

iných aktivitách v plytkej vode. Nie je ich však možné používať v horúcej sprche, saune ani pri prístrojovom potápaní. Majte 
tiež na pamäti, že pri vodných športoch nesmú byť hodinky priamo zasiahnuté prudkým prúdom vody. Vodotesnosť nie je 
trvalá a môže sa časom zhoršiť.

• Dotyková obrazovka hodiniek nie je určená na používanie pod vodou. Pokiaľ hodinky prĳdú do kontaktu s vodou, pred ďalším 
používaním utrite z povrchu vodu pomocou mäkkej utierky.

• Pri bežnom nosení remienok príliš neuťahujte. Udržujte kontaktnú plochu suchú a opasok pravidelne čistite vodou. Pokiaľ sa 
na pokožke v mieste kontaktu objaví začervenanie alebo opuch, okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte lekársku 
pomoc.

• Informácie o produkte sú pre vašu potrebu uvedené na zadnom kryte hodiniek.
• Na nabíjanie hodiniek používajte priloženú nabíjaciu dokovaciu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré vyhovujú 

miestnym bezpečnostným predpisom alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovaným výrobcom.
• Počas nabíjania uchovávajte napájací adaptér, nabíjaciu dokovaciu stanicu a hodinky v suchom prostredí. Nedotýkajte sa 

napájacieho adaptéra ani nabíjacej dokovacej stanice mokrými rukami. Nevystavujte napájací adaptér, nabíjaciu dokovaciu 
stanicu ani hodinky dažďu alebo iným tekutinám.



06 Bezpečnostné opatrenia
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• Prevádzková teplota hodiniek je v rozmedzí od 0°C do 45°C. Ak je teplota okolia príliš vysoká alebo príliš nízka, 
hodinky nemusia fungovať správne.

• Ak je obrazovka rozbitá, nedotýkajte sa jej ani sa ju nepokúšajte vybrať. Namiesto toho hodinky okamžite prestaňte 
používať a obráťte sa na autorizovaný servis.

• 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.

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

• Vhodenie batérie do ohňa, horúcej rúry alebo mechanické drvenie či rezanie batérie môže viesť k výbuchu.
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06 Bezpečnostné opatrenia

• Tieto hodinky nie sú zdravotná pomôcka; dáta ani informácie poskytované hodinkami nesmú byť používané ako 
základ diagnózy, liečby alebo prevencie chorôb.

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

• Batériu nevyhadzujte do odpadkov, ktoré sa ukladajú na skládky. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony alebo 
predpisy.

• Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či 
plynu.

• Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
• Pokiaľ je výrobok používaný, udržujte indikátor výrobku mimo dosahu očí detí a zvierat.



07 Špecifikácie
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Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti 
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Xiaomi Inc. podlieha 
licencii. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Názov: Xiaomi Watch S1 Pro
Produkt: Smart  Watch
Model: M2135W1
Vodeodolnosť: 5ATM
Bezdrôtová konektivita: Bluetooth® 5.2

Prevádzková frekvencia bezdrôtového nabíjania: 109–148 KHz 
Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402 - 2480MHz 
Maximálny výstupný výkon Bluetooth: <13 dBm 
Maximálny výstupný výkon: -19.04 dBuA/m@10m 
Prevádzková frekvencia NFC: 13.56 MHz
Výstupný výkon NFC: -22.00 dBuA/m@10m
Prevádzková teplota: -10°C až 45°C

Kapacita batérie: 500 mAh
Vstupné napätie: 5 V
     Symbol označuje jednosmerné napätie.
Vstupný prúd: 1 A

Kompatibilita: Tento produkt podporuje iba niektoré systémy 
Android alebo iOS. Podrobné informácie nájdete na stránke 
produktu na adrese www.mi.com.
Informácie o predpisoch, certifikácii produktu a logá zhody 
týkajúce sa hodiniek Xiaomi Watch S1 Pro nájdete v Nastavenia
>O hodinkách>Právne predpisy.
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Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ
Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je 
uvedené v smernici 2012/19/EÚ), 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 Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2135W1 
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.
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08 UPOZORNENIE K ZÁRUKE

Ako zákazník spoločnosti Xiaomi môžete za určitých podmienok využívať ďalšie 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/ser-vice/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 peniaze. 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, ktorú určila spoločnosť Xiaomi. 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.



Zrieknutie sa zodpovednosti: Vyobrazenie výrobku, príslušenstvo, užívateľských rozhraní a ďalších prvkov v tejto 
užívateľskej príručke sú iba referenčné schémy a môžu sa mierne líšiť od skutočného výrobku. Túto príručku vydala 
spoločnosť Xiaomi alebo podnik v ekosystéme spoločnosti Xiaomi. Typografické chyby a nepresné informácie v tejto 
príručke alebo v súvisiacich programoch a/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




