Mi Watch Lite
Užívateľská príručka

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

Displej
Senzor srdcovej frekvencie
Kontaktné body

Hodinky
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Funkčná tlačidlá

Nabíjacia stanica
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Nosenie
Pre každodenné použitie hodinky pohodlne utiahnite okolo zápästia vo vzdialenosti
približne jedného palca od zápästia. Upravte remienok tak, aby snímač srdcovej
frekvencie mohol normálne zhromažďovať dáta.
Poznámka: Nosenie hodiniek príliš voľne môže ovplyvniť zber dát srdcovej frekvencie.
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Pripojenie
Pre správu hodiniek si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Wear /
Xiaomi Wear Lite a prihláste sa k svojmu účtu Mi.
Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa
pokynov založených na aktuálnu verziu aplikácie.
1. Hodinky zapnite stlačením a podržaním funkčného tlačidla. Naskenujte
pomocou telefónu QR kód zobrazený na hodinkách, potom si stiahnite
a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite. Aplikáciu si môžete
stiahnuť a nainštalovať z obchodov s aplikáciami alebo naskenovať QR kód nižšie.
2. Otvorte aplikáciu Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite a potom sa prihláste
k svojmu účtu Mi. Zvoľte Pridať zariadenie a podľa pokynov hodinky pridajte.

QR kód aplikácie
Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu
Zariadenie Android: aplikácia Xiaomi Wear
Zariadenie iOS: aplikácia Xiaomi Wear Lite
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Keď sa na telefóne aj na hodinkách zobrazí identický párovací kód, dokončite
spárovanie kliknutím na Párovať.
Poznámky:
Počas párovania sa uistite, že je v telefóne povolené Bluetooth a hodinky sú
s telefónom dobre prepojené.
Ak sa párovací kód objaví na hodinkách, ale nie na telefóne, skontrolujte,
či je v oznámeniach telefóne požiadavku na spárovanie.
Ak hodinky nemožno pri pridávaní do aplikácie nájsť alebo sa počas používania
nemôžu spojiť s vaším telefónom, stlačte a podržte tlačidlo napájania hodiniek
po dobu 10 sekúnd, aby ste ich obnovili do továrenského nastavenia, a skúste to
znova.
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Použitie
1. Zobrazenie notifikácií: Na domácej obrazovke prejdite prstom z hornej časti
smerom nadol
2. Otvorenie ovládacieho panela: Na domácej obrazovke prejdite prstom z dolnej časti
smerom nahor
3. Prepnutie widgetu: Na domovskej stránke prejdite prstom doľava alebo doprava
4. Späť: Na podstránkach obrazovky prejdite prstom od ľavého okraja smerom
doprava
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GPS
GPS a A-GPS
Hodinky podporujú sledovanie prostredníctvom GPS (Global Position System). Vo
chvíli, keď vonku cvičíte, napríklad beháte, sa GPS automaticky spustí a upozorní vás,
ak určenie polohy prebehlo úspešne. Keď prestanete s cvičením, GPS sa automaticky
vypne. Vonkajšie otvorené priestranstvo je pre určovanie polohy pomocou GPS
najlepšie; ak ste v hustom dave, môže určenie polohy pomocou GPS napomôcť, ak
zdvihnete ruky nad hlavu. Odporúča sa začať s cvičením až potom, čo GPS začne
pracovať.
Hodinky majú funkciu Assisted GPS (A-GPS), ktorá môže zrýchliť určovanie polohy
GPS pomocou dát priamo zo satelitov GPS. Uistite sa, že sú vaše hodinky pripojené
k telefónu cez Bluetooth, dáta sa automaticky synchronizujú z aplikácie Xiaomi Wear /
Xiaomi Wear Lite do vašich hodiniek a zároveň s tým dôjde k aktualizácii dát A-GPS.
V prípade, že dáta nebudú synchronizované počas siedmich po sebe nasledujúcich
dní, dáta A-GPS vyprší. Ak sa tak stane, je potrebné znovu získať informácie o polohe.
Na hodinkách prejdite na stránku outdoorových cvičenie a aktualizujte informácie
o polohe.
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Nabíjanie
Akonáhle je batéria takmer vybitá, hodinky ihneď nabite.
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Úprava, pripojenie a odpojenie remienka
Upravte polohu spony podľa obvodu vášho zápästia. Ak chcete pripojiť alebo
odpojiť remienok, postupujte podľa nižšie uvedených obrázkov. Zatiahnutím za
remienok skontrolujete, či je bezpečne pripojený.
Odpojenie remienka: Jednou rukou stlačte uvoľňovacie tlačidlo a zároveň druhou
rukou remienok vytiahnite.

Pripojenie remienka: Zarovnajte otvor remienka s hodinkami a potom ho
zasuňte do hodiniek, kým nebude počuť cvaknutie.
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Bezpečnostná opatrenia
• Pri používaní hodiniek na meranie srdcovej frekvencie držte zápästie v pokoji.
• Hodinky majú odolnosť proti vode 5 ATM. Možno ho nosiť v sprche, bazéne alebo
pri plávaní blízko pobrežia. Nemožno ho však použiť v saunách alebo pri potápaní.
• Dotykový displej hodiniek nepodporuje ovládanie pod vodou. Keď hodinky prídu do
styku s vodou, pred použitím utrite prebytočnú vodou z povrchu mäkkou
handričkou.
• Pri každodennom používaní neuťahujte hodinky príliš pevne. Kontaktný oblasť
udržujte suchú a remienok pravidelne čistite vodou. Okamžite prestaňte hodinky
používať a vyhľadajte lekársku pomoc, ak pokožka v kontakte s hodinkami vykazuje
známky začervenanie alebo opuchu.
• Informácie o produkte sú uvedené vo slotu pre remienok. Ak ich chcete
skontrolovať, zložte remienok z hodiniek.
• Na nabíjanie hodiniek použite priloženú nabíjaciu stanicu. Používajte len napájacie
adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované
a dodávané kvalifikovanými výrobcami.
• Pri nabíjaní hodiniek udržujte napájací adaptér a nabíjaciu stanicu v suchu.
Nedotýkajte sa ich mokrou rukou. Nikdy nevystavujte napájací adaptér ani
nabíjaciu stanicu dažďu alebo inými tekutinami.
• Prevádzková teplota hodiniek je 0°C až 35°C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká
alebo príliš nízka, môže dôjsť k poruche hodiniek.
• Hodinky majú vstavanú batériu. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo hodiniek,
batériu nerozoberajte a nevymieňajte ju sami. Batériu môžu vymeniť len
autorizovaní poskytovatelia služieb; v opačnom prípade môže pri použití
nesprávneho typu batérie spôsobiť potenciálne nebezpečenstvo, dokonca aj
zranenia osôb.
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• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarážajte, nedrvte a nehádžte do ohňa.
Pokiaľ dôjde k opuchom alebo úniku kvapaliny, okamžite prestaňte ju používať.
• Nikdy nehádžte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.
• Tieto hodinky nie sú lekárskym zariadením, žiadne dáta ani informácie
poskytované hodinkami by nemali byť použité ako základ pre diagnostiku, liečbu
a prevenciu chorôb.
• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčiastky. Aby ste zabránili
udusenia alebo iným rizikám alebo škodám spôsobeným deťmi, držte hodinky
mimo dosahu detí.
• Tieto hodinky nie sú hračka a deti by ich mali používať len pod dohľadom
dospelých.
• Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť prehriatie, únik kvapaliny alebo
výbuch. Aby ste predišli možnému zraneniu, postupujte nasledovne:
Batériu nestláčajte ani neprepichujte.
Neskratujte batériu a nevystavujte ju vodou alebo inými tekutinami.
Udržujte batériu mimo dosahu detí.
Chráňte batériu pred ohňom.
Nenechávajte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou alebo v prostredí
s extrémne nízkym tlakom vzduchu.
Prestaňte ju používať, ak je poškodená alebo ak si všimnete akéhokoľvek vybitia
alebo hromadeniu cudzích materiálov na vodičoch batérie. Odporúčame nabíjať
batérie približne raz za tri mesiace, aby nedošlo k prebitiu. Nevhadzujte batériu do
odpadu, ktorý je likvidovaný na skládkach. Pri likvidácii batérie dodržiavajte
miestne zákony a predpisy.
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Špecifikácie
Názov: Mi Watch Lite
Model: REDMIWT02
Senzory: Snímač srdcovej frekvencie,
akcelerometer, gyroskop, elektronický
kompas, snímač barometrického tlaku,
snímač okolitého svetla
Satelitné určovanie polohy: GPS a GLONASS
Frekvencia GPS / GLONASS: 1559-1610 MHz
Vodeodolnosť: 5 ATM
Typ zariadenia: Bluetooth zariadenia
Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 5.1 BLE
Kapacita batérie: 230 mAh
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Displej: 1,4 "štvorcová TFT obrazovka,
rozlíšenie 320 × 320, 323 PPI
Čistá hmostnosť: 35 g (vr. hodiniek
a remienku)
Materiál remienka: TPU
Materiál spony: PC + 30% GF
Upraviteľná dĺžka: 140-210 mm
Kompatibilita: Android 5.0 a iOS 10 alebo
vyššia
Typ batérie: Lítium-polymérová batéria
Vstupné napätie: DC 5.0 V
Vstupný prúd: Max. 400 mA
Prevádzková teplota: 0°C až 35°C
Bluetooth frekvencia: 2,4 GHz
Max. výstupný výkon: <6 dBm
Prevádzkové frekvencie:
2402 MHz-2480 MHz

Informácie o likvidácii a recyklácii
Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrická
a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19 / EÚ), ktorá by
nemala byť miešané s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by
ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho
odpadového zariadenia do určeného zberného miesta pre recykláciu
odpadového elektrického a elektronického zariadenia určeného vládou
alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť
možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest
získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

Certifikácia a bezpečnostné schválenia
Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu REDMIWT02 zodpovedá smernici 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
Informácie o predpisoch, certifikáciu produktu, FCC ID a logá zhody
týkajúce sa Mi Watch Lite nájdete v časti Nastavenia > Predpisy.

13

Záruka
Ako spotrebiteľ Xiaomi môžete za určitých podmienok ťažiť z ďalších záruk. Xiaomi
ponúka špecifické výhody záruk pre spotrebiteľov, ktoré dopĺňajú, nie nahrádzajú,
akejkoľvek zákonnej záruky poskytnuté vaším národným spotrebiteľským právom.
Čas trvania a podmienky týkajúce sa právnych záruk sú stanovené príslušnými
miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o zárukách pre spotrebiteľov nájdete na
oficiálnych stránkach spoločnosti Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/.
S výnimkou prípadov, keď to zákon zakazuje alebo spoločnosť Xiaomi sľúbila inak,
budú popredajné služby obmedzené na zemi alebo región pôvodného nákupu.
V rámci záruky pre spotrebiteľov spoločnosť Xiaomi v plnom rozsahu povolenom
zákonom opraví, vymení alebo vráti peniaze za váš produkt, podľa svojho uváženia.
Na bežné opotrebovanie, vyššia moc, zneužitiu alebo poškodenie spôsobené
nedbalosťou alebo chybou užívateľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre
popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi,
autorizovaní distribútori Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal.
V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu. Súčasné záruky sa nevzťahujú
na Hongkong a Taiwan.
Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a / alebo neboli riadne vyrobené
spoločnosťou Xiaomi a / alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo
oficiálneho predajcu Xiaomi, sa existujúce záruky nevzťahujú. Podľa platných
zákonov môžete užívať záruky neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Xiaomi
vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.
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Bezpečnosť batérie
Likvidácia batérie ohňom alebo v rozpálenej rúre, mechanické drvenie alebo
rezanie batérie môžu mať za následok výbuch.
Ponechanie batérie v extrémne vysokej teplote okolitého prostredia môže mať za
následok výbuch alebo únik horľavé kvapaliny alebo plynu.
Batérie vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže mať za následok
výbuch alebo únik horľavé kvapaliny alebo plynu.
Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nemožno vyňať ani ju
vymeniť. Batériu sami nerozoberajte ani neupravujte.
Nevhadzujte batériu do odpadu, ktorý je likvidovaný na skládkach. Pri likvidácii
batérie dodržiavajte miestne zákony a predpisy.
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FCC：
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za
dodržiavanie predpisov, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia užívateľa prevádzkovať
zariadenie.
Poznámka: Tento produkt bol testovaný a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne
zariadenia Triedy B, podľa Časti 15 Predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby
poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácnosti.
Tento produkt vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie
je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie
rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa k rušeniu nedôjde pri
konkrétnej inštalácii. Pokiaľ tento produkt spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového
alebo televízneho príjmu, ktoré možno ľahko overiť zapnutím a vypnutím zariadenia,
odporúča sa užívateľovi, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými
z nasledujúcich opatrení:
- Zmeňte orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestnite.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než v ktorom je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového či televízneho technika.
Toto zariadenie vyhovuje Časti 15 Predpisov FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom
podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) Toto
zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže
spôsobiť nežiadúce prevádzku.
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Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: No.019, ﬂoor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road,
Haidian District, Beĳing, P.R. China
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

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

