Bezpe!nostní pokyny a informace
•! Pokud MiBand nepou!íváte, odpojte jej od zásuvky. Je-li pln" nabit# MiBand ponechán bez
pou!ití, dojde po $ase k jeho samovolnému vybití.
•! Pro optimální v#kon baterii v!dy udr!ujte p%i teplot" 0 °C a! 45 °C (32 °F a! 113 °F).
Extrémní teploty sni!ují kapacitu a !ivotnost baterie. P%eh%át# nebo podchlazen# MiBand m&!e
do$asn" p%estat pracovat.
•! Nevhazujte MiBand do ohn", jeliko! m&!e dojít k jeho v#buchu. Dodr!ujte místní p%edpisy.
Je-li to mo!né, recyklujte jej. Nevyhazujte jej do sm"sného odpadu.
•! MiBand nerozebírejte, neroz%ezávejte, nema$kejte, neoh#bejte, ned"rujte ani jinak
nepo'kozujte. Pokud MiBand net"sní, zabra(te kontaktu kapaliny s k&!í nebo o$ima. Pokud k
tomu dojde, okam!it" opláchn"te zasa!ené plochy vodou nebo vyhledejte léka%skou pomoc.
MiBand neupravujte a nepokou'ejte se do n"j vkládat cizí p%edm"ty.
•! MiBand disponuje certifikací IP67, $ili je prachuvzdorn# a m&!ete jej pono%it do vody
hluboké a! 1 metr na dobu a! 30 minut. Siln# tlak vody v'ak m&!e zp&sobit po'kození t"sn"ní
a MiBand m&!e p%estat fungovat, nevystavujte proto MiBand p%ímému tlaku sprchy, hadice,
atp.
•! Pou!ívejte MiBand pouze ke stanoven#m ú$el&m. Nesprávné pou!ívání m&!e zp&sobit
riziko po!áru, v#buchu nebo jiného nebezpe$í a m&!e mít za následek zru'ení osv"d$ení nebo
záruk. Nikdy nepou!ívejte po'kozen# MiBand ani nabíje$ku. P%ístroj nenabíjejte p%i bou%ce.
Nabíje$ky pou!ívejte pouze uvnit% budovy.
Recyklace baterií
•! Baterie obsahují nebezpe$né látky, které by se nem"ly dostat na standardní skládku.
Spole$nost PRG Trading Group s.r.o. spolupracuje se spole$ností REMA system, MiBand k
recyklaci nám m&!ete bu) doru$it osobn", nebo jej odevzdat na sb"rn#ch místech
spole$nosti REMA System. Více informací zde - https://xiaomi-store.cz/cs/content/36zpetny-odber-baterii-a-elektrozarizeni

Xiaomi Mi Band 2
Uživatelská příručka

:4.$*&3&5$,-"/7&
Nabíjení MiBandu:
 P%ed prvním pou!itím MiBand nabijte.
 Modul MiBandu vyndejte z %emínku a zapojte jej do p%ilo!ené kolébkové nabíje$ky. Modul
vyndvejte z náramku z jeho spodní strany, ne z té vrchní (kde je displej), zamezíte
nadm"rnému opot%ebení mechanismu.

Základní parametry
•! Typ baterie:
•! Kapacita:
•! Provozní teplota:
•! Rozm"ry bez pásku:
•! Hmotnost bez pásku:
•! Stupe( krytí:
•! Délka pásku:
•! Materiál pásku:

Lithium-Ion Polymer
70mAh
0 °C – 45 °C
40,3 x 15,7 x 10,5mm
7g
IP67
235mm (celková), nastavitelné na 155-210mm
Termoplastick# elastomer

•! Konektivita

Bluetooth 4.0 BLE

•! Vstupní nap"tí:
•! Vstupní proud:

DV 5.0V
45mA (typ), 65mA (max)

 Po p%ihlá'ení se Vám zobrazí základní obrazovka aplikacePro spárování MiBandu s
telefonem prosím p%ejd"te na zálo!ku „Profil“ ve spodní $ásti obrazovky a následn"
uprost%ed obrazovky zvolte „P%idat za%ízení“, nebo „Add device“
 Následn" vyberte první velkou ikonu MiBandu a náramek spárujte. Jakmile bude náramek
nalezen, zavibruje a budete po"ádání o stisknutí tla!ítka na t#le MiBandu 2 pod
displejem pro dokon$ení párování.

 P%ipojte speciální nabíje$ku s vlo!en#m MiBandem do sít" (adaptér není sou$ástí balení),
nebo do po$íta$e
 Nabijte do plné kapacity. Hladina nabíjení je signalizována na displeji. V okam!iku, kdy
displej MiBandu zobrazuje plnou kapacitu nabití, m&!ete jej z nabíje$ky vyjmout.
 Délka nabíjení ze zcela vybitého stavu do plného nabití zále!í na pou!ité nabíje$ce,
p%edpokládejte v'ak hodinu. Poslední fáze nabíjení trvá nejdéle.

Pou"ívání MiBandu:
 K pou!ívání MiBandu 2 pot%ebujete mobilní telefon s OS Android 5.0 a vy''í, p%ípadn" iOS
7 a vy''í. Telefon musí b#t vybaven technologií Bluetooth 4.0.
 Ovládací aplikaci pro MiBand 2 naleznete v Obchodu Play i v App Store pod názvem „Mi
Fit“. Aplikace pro Android vícemén" hovo%í $esky, verze pro iOS je pak v angli$tin".
 P%i prvním spu't"ní Vás aplikace po!ádá o p%ihlá'ení ke Xiaomi ú$tu. Pokud jej dosud
nemáte vytvo%en#, m&!ete jej vytvo%it prost%ednictvím aplikace, nebo p%es po$íta$ s
vyu!itím na'eho návodu http://xiaomifans.cz/jak-si-vytvorit-svuj-xiaomi-ucet/
 Tímto je náramek pln" funk$ní a synchronizace u'l#ch krok& se bude provád"t automaticky
v!dy po spu't"ní aplikace.

Procházení statistik
 Na základní obrazovce s názvem Stav (Status) m&!ete procházet statistiky u'l#ch krok&,
vzdáleností i spálen#ch kalorií. Dále statistiky nam"%eného srde$ního tepu a jak#si
odm"(ovací systém, kter# Vás pochválí za pln"ní r&zn#ch cíl&, které jsou v aplikaci
p%ednastaveny.

 Pro procházení statistik krokom"ru klepn"te prstem na velké modré kulaté tla$ítko s
v#pisem u'l#ch krok&. Dostanete se do podrobn#ch statistik konkrétního dne a tla$ítkem
dole „History“ pak m&!ete procházet dlouhodob"j'í statistiky z r&zn#ch období
 Pro procházení statistik spánku klepn"te prstem ze základní obrazovky na fialovou ikonu
spánku. Uvidíte kvalitu svého spánku z p%edchozí noci a p%es tla$ítko „History“ m&!ete
procházet statistiky za del'í $asov# horizont.
 Pro procházení statistik srde$ního tepu klepn"te ze základní obrazovky na ikonu $erveného
srdce a uvidíte p%ehled nam"%en#ch hodnot. Tla$ítkem dole „Measure“.

Nastavení notifikací a funkcí MiBandu:
MiBand 2 umo!(uje díky zabudovanému displeji a vibracím upozor(ovat na nejr&zn"j'í události.
V'e naleznete v sekci aplikace, nazvané Nastavení (Play). V hlavní $ásti si m&!ete nastavit
upozorn"ní na p%íchozí hovor (Incoming call), nastavit si budík (Alarm), notifikace
z doinstalovan#ch aplikací (Mi Band alerts), nebo upozorn"ní na neaktivitu (Idle alert).

Incoming Call – pokud Vám n"kdo volá, nemusíte mít zapnuté zvon"ní telefonu. Po aktivaci této
funkce bude MiBand vibrovat p%i ka!dém p%íchozím hovoru. M&!ete si nastavit $asovou prodlevu
(delay alerts, 3-30s) od prvního zazvon"ní do doby, kdy za$ne MiBand vyzván"t. Pokud na svém
telefonu pou!íváte anglické rozhraní, m&!ete si rovn"! nastavit funkci zobrazování jmen volajících
na displeji MiBandu, nicmén" v dob" psaní tohoto návodu nefungovala korektn" podpora
diakritiky.
Alarm – MiBand m&!e slou!it i jako budík, pokud nap%íklad nechcete ru'it partnera. V sekci alarm
si nastavíte po!adovan# $as a dole v Repeat si m&!ete nastavit automatické opakování, t%eba
ka!d# den (Every day), pouze jednou (Once), v pracovní dny (Monday to Friday), nebo vlastní
(Custom) a za'krtnout po!adované dny. Budík pak ukon$íte stiskem tla$ítka na MiBandu
App Notifications (Mi Band Alerts) – v této sekci si m&!ete za'krtnout, od kter#ch aplikací chcete
dostávat do MiBandu notifikace. Zpravidla se jedná o aplikace sociálních sítí – Facebook,
Messenger, WeChat, Skype, Instagram, Snapchat atd. Pokud Vám tedy p%ijde zpráva t%eba na
Messenger, MiBand zavibruje a na displeji zobrazí ikonku Messengeru.
Oznámení ne!innosti (Idle alert) – ur$eno zejména pro lidi, kte%í sedí v kancelá%ích. Po aktivaci
této funkce Vás MiBand ka!dou hodinu upozorní (vibrací i na displeji), !e jste se za uplynulou

hodinu nepohli z místa a vybídne Vás k prota!ení. Tuto funkci m&!ete omezit v mo!nostech na
ur$ité $asové období od-do
Dal'í mo!nosti se skr#vají pod tla$ítkem Více (More), kde krom" v#'e zmín"n#ch mo!ností
naleznete mo!nost upozor(ovat na p$íchozí SMSky (Incoming SMS), e-maily (Incoming email),
informace o spln#ném cíli (Goal notifications, pokud splníte t%eba denní cíl 8000 krok&, MiBand
Vás upozorní) a zárove( je mo!né nastavit té! funkci Neru%it (Do Not Disturb). Ta zamezí
necht"n#m notifikacím nebo svítícímu displeji t%eba v noci.
Pokud pou!íváte na Androidu aplikaci Google Fit, nebo na iOS obdobu, funkci Zdraví (Health),
m&!ete synchronizovat data MiBandu s t"mito aplikacemi. Tuto funkci té! aktivujete v sekci Play
 pod polo!kou Health, p%ípadn" na iOS p%ímo povolíte aplikaci MiFit $tení a zápis do této
aplikace.
Profil a globální nastavení
V sekci aplikace Profil (Profile) lze nastavovat v"ci vztahující se k va'emu Xiaomi ú$tu, které
tam z&stanou ulo!eny, i kdy! zm"níte telefon nebo po%ídíte nov# MiBand. Jde p%edev'ím o
p%idání/odebrání dal'ích sou$ástí (jin# MiBand, digitální váha Xiaomi Scale, hodinky Amazfit aj.),
celkovou statistiku va'í aktivity a dále mo!nost nastavit si své cíle (polo!ka Nastavit cíl / Set goal),
kde lze nastavit jak Cíl aktivity (Activity goal), co! je vá' denní cíl v po$tu krok&, kter# byste rádi
splnili, nebo Cílová hmotnost (Weight goal) v p%ípad", pokud vlastníte i Xiaomi Scale váhu.

Nastavení a informace p$ímo o MiBandu 2
Pokud si v sekci Profil (Profile) tapnete p%ími na spárovan# MiBand 2, uvidíte dal'í mo!nosti
nastavení a zejména hladinu zb#vající baterie. Baterie udr!í MiBand v provozu zpravidla okolo 2040 dní, ale velmi to zále!í na mí%e vyu!ívání notifikací, senzoru tepu, okolní teplot" atd.
Dal'ími funkcemi jsou Vyhledat nramek (Find band), kter nramek krátce rozvibruje a vy jej
snadn"ji najdete, dále Umíst#ní náramku (Band location), kde nastavujete, jestli máte náramek na
levé nebo pravé ruce (kv&li gestu pohybu rukou), dále:
Zobrazit nastavení Mi Band (Mi Band display settings) – vybíráte zde polo!ky, které se mají nebo
nemají zobrazovat na displeji MiBandu p%i opakovaném pr&chodu jeho nabídkou
Lift wrist to view info – speciální gesto rukou. Pokud máte náramek na ruce, p%i aktivní funkci
sta$í rukou oto$it p%esn" tak, jako kdybyste se cht"li podívat na oby$ejné hodinky (tzn. od p%ipa!ení
a! do vyto$ení záp"stí do v#'ky o$í). V takové chvíli se displej krátce rozsvítí a vy se m&!ete
podívat, kolik je hodin
Rotate wrist to switch info – pokud budete dále otá$et záp"stím, budete procházet nabídkou
MiBandu, stejn" jako kdybyste opakovan" ma$kali tla$ítko pod displejem
Heart rate sleep assistant – v pr&b"hu spánku vám bude náramek m"%it srde$ní tep, dostanete tedy
precizn"j'í statistiky o va'em spánku
Zru%it párování / Unpair – toto je velmi d&le!itá funkce, pokud chcete náramek dát n"komu
jinému, nebo jej poslat na reklamaci. Náramek je toti! v!dy vázan# na vá' konkrétní Xiaomi ú$et,
proto jej nem&!e pou!ívat nikdo jin# a p%i pokusu o spárování s jin#m Xiaomi ú$tem narazí na
chybu. P$ed posláním náramku na reklamaci nebo do servisu jej prosím p$edtím odpárujte od
telefonu / va%eho ú!tu.
Upozorn#ní! Aplikace MiFit prochází neustál#m v#vojem a r&zné funkce i rozhraní se m&!e m"nit.
Navíc drobn" odli'ná je té! aplikace pro Android (z v"t'í $ásti v $e'tin") a pro iOS (anglicky), proto
jsou popisky v tomto návodu dvojjazy$né. Návod je poplatn# dob" aktualizace (únor 2017),
nicmén" základní struktura a funkce by se ani $asem nem"ly p%íli' m"nit.

Prohlá%ení o shod#
Spole$nost PRG Trading Group s.r.o. tímto prohla'uje, !e za%ízení je ve shod" s harmoniza$ními
právními p%edpisy Evropské unie: 2014/30/EU; NV117/2016 Sb. v platném zn"ní.
EU Prohlá'ení o shod" lze poskytnout na vy!ádání na info@xiaomi-store.cz
V&robce: Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd., China

Dodavatel:

