
Mi Watch Strap 
Uživatelská příručka



Sejměte řemínek Nainstalujte řemínek

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro 
budoucí použití.
Demontáž
Upravte polohu spony podle obvodu vašeho zápěstí. Pokud potřebujete 
popruh sejmout, podívejte se na obrázky. Ujistěte se, že jste za řemínek 
po připojení zatáhli, abyste se ujistili, že je bezpečně nainstalován.

Název: Mi Watch Strap Model: XMWTCL01WD



● Při každodenním používání udržujte kontaktní oblast pokožky a řemínku čisté a suché. Po cvičení včas otřete skvrny od potu na řemínku.
● Nevystavujte řemínek zdrojům tepla, protože přehřátí způsobí deformaci řemínku, dokonce i roztavení. Nikdy jej neskladujte na místech s přímým slunečním zářením.
● V případě, že je řemínek umazaný nebo špinavý, vyčistěte jej měkkým kartáčkem s malým množstvím zubní pasty. Jemně jej otřete měkkým vlhkým hadříkem a poté 

jej nechte přirozeně uschnout na dobře větraném a chladném místě.
● Pokud je na řemínku prach, můžete jej odstranit vatovým tamponen nebo bavlněným hadříkem namočeným do etanolu a poté popruh otřete do sucha suchým 

hadříkem.

Údržba a péče



Oznámení o záruce
Jako spotřebitel Xiaomi máte za určitých podmínek výhody z dalších záruk. Xiaomi nabízí specifické výhody spotřebitelské záruky, které doplňují, nikoli nahrazují, 
jakékoli zákonné záruky stanovené vaším národním spotřebitelským právem. Doba trvání a podmínky související s právními zárukami jsou stanoveny příslušnými 
místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky najdete na oficiálních stránkách Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. S výjimkou 
případů, kdy to zakazují zákony nebo Xiaomi jinak slibuje, budou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky, v 
plném rozsahu povoleném zákonem, společnost Xiaomi podle svého uvážení opraví, vymění nebo vrátí peníze za váš produkt. Běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití 
nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele nejsou předmětem záruky. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v 
autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou 
osobu, určenou společností Xiaomi.



Současné záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.
Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního 
prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost 
Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.



Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: 70mai Co., Ltd. (společnost Mi Ecosystem)
Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China 
Další informace najdete na www.mi.com

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




