Prečítajte si starostlivo tento manuál pred použitím a uchovajte ho pre budúce použitie.

03 Nosenie
Pohodlne utiahnite náramok na svojom zápästí tak, aby nespadol. Náramok by mal byť
umiestnený na vzdialenosť jedného prsta od kosti vášho zápästia.

01 Prehľad produktu

Poznámka: Príliš voľné zapnutie náramku môže zapríčiniť nepresnosť v nameraných údajoch
senzora srdcového tepu.

2. Otvorte aplikáciu Mi Fit, zaregistrujte/prihláste sa, a potom nasledujte pokyny aplikácie.
Vo chvíli, kedy náramok začne vibrovať a rozsvieti sa oznámenie Bluetooth, dotknite sa tlačidla
na náramku pre dokončenie párovania.
Poznámka: Uistite sa, že je na vašom telefóne zapnutá funkcia Bluetooth. Udržujte náramok
v blízkosti telefónu pri jeho párovaní.

Dotyková obrazovka

Senzor srdcového tepu

Confirm on the band
P air t h e p h o n e

Pair the
phone

Nabíjací konektor
Dotykové tlačidlo
Mi Band 4

Mi Band 4

Používateľský manuál

Náramok

Nabíjací kábel

Ba nd has n't receive d pai ri n g r e q u es t

02 Inštalácia

04 Prepojenie s telefónom

05 Použitie

1. Vložte jednu stranu Mi Band 4 do otvoru v náramku z prednej strany.

1. Naskenujte QR kód pre stiahnutie a inštaláciu najnovšej verzie aplikácie Mi Fit alebo ju

Po pripojení k vášmu telefónu začne náramok sledovať a analyzovať vaše denné aktivity

2. Pritlačte druhú stranu Mi Band 4 palcom pre prichytenie do náramku.

vyhľadajte v obchode Google Play alebo App Store.

a spánok.
Dotknite sa tlačidla pre rozsvietenie displeja. Potom sa môžete posúvať po obrazovke pomocou
prsta hore a dole. Vďaka tomu môžete využiť veľa funkcií náramku Mi Band 4, ako napríklad
prezeranie vašich dát aktivity, meranie srdcového tepu a ďalšie.

Mi Fit

Posuňte prstom doprava
pre návrat späť.

Posuňte prstom hore/dole
pre prepínanie medzi
funkciami.
QR kód aplikácie Mi Fit (Android
4.4 & iOS 9.0 alebo vyšší)
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06 Rozobratie
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10 Informácie o likvidácii a recyklácii

08 Odporúčanie

Stiahnite náramok Mi Band 4 zo svojho zápästia, chyťte náramok z každej strany a ťahajte, kým

Pri meraní tepu udržujte zápästie v stabilnej polohe.

neuvidíte medzeru medzi telom Mi Band 4 a náramkom. Použite prst pre vycvaknutiu jednej časti

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické

Mi Band 4 má stupeň vodoodolnosti 5 ATM. Môže byť nosený v sprche, bazéne alebo pri

zariadenia (WEEE, ako je uvedené v smernici 2012/19/EU), ktoré by nemali byť

plávaní. Nesmie byť naopak používaný v saune alebo pri potápaní.

miešané s netriedeným domácim odpadom. Miesto toho by ste mali chrániť ľudské

Funkcie dotykového tlačidla a dotykového displeja nebudú fungovať pri ponorení do vody.

zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadového zariadenia na určené zberné

Ak váš náramok príde do styku s vodou, tak ho jemne utrite kusom látky.

miesto pre recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí

Pri bežnom nosení dbajte na to, aby náramok nebol príliš zatiahnutý a udržujte plochu pre

vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť

senzory suchú. Čistite náramok pravidelne vodou. Ak by došlo k opuchu alebo sčervenaniu

potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac

pokožky v miestach kontaktu s náramkom, prestaňte náramok nosiť a vyhľadajte lekársku

informácií o mieste a podmienkach týchto zberných miest sa, prosím, obráťte

pomoc.

na miestne úrady.

tela Mi Band 4 z náramku.

11 Certifikácia a bezpečnostné schválenie

09 Špecifikácie

Spoločnosť Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. týmto prehlasuje, že

Meno: Mi Band 4

Do vo z ca:
Be ryko
s.r.o.
Na Ro u d n é 1 1 6 2 / 7 6 , 3 0 1 0 0 Plz e ň
www.b e ryko .cz

rádiové zariadenie typu XMSH07HM je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné

Model: XMSH07HM

znenie EÚ prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Váha (bez náramku): 10.6 g

07 Nabíjanie
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Rozmery (bez náramku): 46.8 x 17.8 x 12.6 mm

Nabite Mi Band 4 ihneď po dosiahnutí minimálnej kapacity batérie.

Materiál náramku: Termoplastický elastomér (TPE)
Upraviteľná dĺžka: 155 – 216 mm

Pre informácie o predpisoch, certifikácii výrobkov a logoch
zhody súvisiace s Mi Band 4 prejdite na More> Settings>
Regulatory.

Kompatibilný s: Android 4.4/iOS 9.0 a vyšší
Kapacita batérie: 135 mAh
Typ batérie: Lithium polymérová batéria
Vstupné napätie: DC 5.0 V

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Vstupný prúd: 250 mA Max.

Vyrobené: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

Stupeň IP: 5 ATM

(a Mi Ecosystem company)

Frekvencia: 2402 – 2480 MHz

Adresa: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang

Max výstup: 0 dBm

West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China

Prevádzková teplota: -10 °C do 50 °C
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0 BLE
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Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com
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