Mi Watch
Užívateľská príručka

Prehľad produktu
Pred použitím si prosím prečítajte bezpečnostné opatrenia v tejto používateľskej príručke a dodržujte ich.
Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.
Mikrofón a barometer
Tlačidlo Home
Displej
Tlačidlo Šport

USB konektor

Kontaktný bod
Oblasť snímače
srdcovej frekvencie

Nabíjacia
stanica

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť.

Nosenie
Pre každodenné použitie hodinky pohodlne utiahnite okolo zápästia vo vzdialenosti približne jedného palca od zápästia. Uistite sa, že snímač
srdcovej frekvencie môže normálne zhromažďovať dáta.
Poznámka: Nosenie hodiniek príliš voľne môže ovplyvniť zber dát srdcovej frekvencie.

Pripojenie
Pre správu hodiniek si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite a prihláste sa k svojmu účtu Mi.
1. Hodinky zapnite stlačením a podržaním tlačidla Home po dobu troch sekúnd. 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.
Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov založených na aktuálnu verziu aplikácie.

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu
Zariadenie Android: aplikácia Xiaomi Wear
Zariadenie iOS: aplikácia Xiaomi Wear Lite

2. Otvorte aplikáciu Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite a potom sa prihláste k svojmu účtu Mi. Zvoľte Pridať zariadenie a podľa pokynov hodinky pridajte.
3. Zadajte na hodinkách požiadavku na spárovanie. 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 u hodiniek tlačidlo Home na
3 sekundy, aby ste ich obnovili do továrenského nastavenia, a skúste to znova.

Použitie
Ovládanie obrazovky
1

Zobrazenie notifikácií: Na domácej obrazovke prejdite prstom zhora nadol

2

Otvorenie ovládacieho panela: Na domácej obrazovke prejdite prstom zdola nahor

3

Prepnutie widgetu: Na domovskej stránke prejdite prstom doľava alebo doprava

4

Späť: Na podstránkach obrazovky prejdite prstom od ľavého okraja smerom doprava











Ovládanie tlačidiel
1

Stlačením a podržaním na tri sekundy zapnete / vypnete.

2

Stlačením a podržaním po dobu 15 sekúnd vynútene reštart.

3

Stlačením vstúpite do zoznamu funkcií z domovskej obrazovky.

4

Stlačením pozastavíte / obnovíte tréning; stlačením a podržaním cvičenia ukončíte.

5

Stlačením prepnete dátovú stránku počas tréningu.



Stlačením tlačidla otvorte zástupcu (v predvolenom nastavení zoznam cvičenie), ak
necvičíte.



6

Poznámka: Skratku môžete prispôsobiť pomocou aplikácie Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite.






Demontáž 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.

Odobratie remienka

Inštalácia remienka

Nabíjanie
1. Vložte hodinky do nabíjacej základne. Uistite sa, že kontaktné body na zadnej strane
hodiniek a nabíjaciu stanicu sú vo vzájomnom kontakte.
2. Pripojte nabíjaciu stanicu k štandardnému adaptéra pri výstupnom napätí 5 V a výstupom
prúdu 0,5 A alebo vyšším.
Poznámky:
●

●

Ak hodinky nemožno po určitej dobe nepoužívania zapnúť, je nutné ich nabíjať
približne 1 minútu, kým sa zobrazí ikona nabíjania.
Pred nabíjaním utrite kontaktné body hodiniek, aby ste odstránili zvyškový pot
a vlhkosť.

Špecifikácie
Názov: Mi Watch

Satelitné určovanie polohy: GPS / GLONASS / BDS / GALILEO

Model: XMWTCL02

Kompatibilné s: Android 5.0 a iOS 10 alebo novší

Typ zariadenia: Bluetooth zariadenia

Menovitý vstup: 5 V

Displej 1,39 "AMOLED

0,5 A

Symbol označuje jednosmerný prúd (DC)

Rozlíšenie: 454 × 454

Rozmery: 45,9 × 53,35 × 11,8 mm (bez remienka a výstupkov)

Senzory: snímač srdcovej frekvencie, akcelerometer,

Frekvencia Bluetooth: 2 402 MHz - 2 480 MHz

gyroskop, geomagnetické snímač, snímač barometrického

Maximálny výstup Bluetooth: ≤13 dBm

tlaku, snímač okolitého svetla

Frekvencia GPS / GLONASS / BDS / GALILEO: 1 559 MHz - 1 610 MHz

Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0 BLE
Kapacita batérie: 420 mAh

Bezpečnostné opatrenia
• Pri používaní hodiniek na meranie srdcovej frekvencie držte zápästie v pokoji.
• Hodinky majú odolnosť proti vode 5 ATM. Táto funkcia však nie je trvalá a môže sa časom znižovať. Hodinky možno nosiť v studenej sprche, bazéne alebo pri
plávaní blízko pobrežia. Nemožno ho však použiť v saune 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 kontaktná plocha na pokožke vykazuje známky začervenanie alebo opuchu. V dôsledku trenia môže dlhodobé nosenie
hodiniek pri cvičení s vysokou intenzitou spôsobiť podráždenie pokožky. V takomto prípade prosím prestaňte hodinky nosiť.
• Na nabíjanie hodiniek použite priložený nabíjací dok. Používajte len kvalifikovaný alebo certifikovaný napájací adaptér dodávaný kvalifikovanými výrobcami.
• Počas nabíjania udržujte napájací adaptér, nabíjací dok a hodinky v suchom prostredí. Nedotýkajte sa napájacieho adaptéra ani nabíjacieho doku mokrými rukami.
Nevystavujte napájací adaptér, dokovaciu stanicu a hodinky dažďu alebo iným tekutinám.
• Hodinky používajte v teplotnom rozsahu -10 ° C až 45 ° C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, môže dôjsť k poruche hodiniek.
• Tieto hodinky sú vybavené vstavanou batériou, ktorú nemožno vybrať. Nerozoberajte hodinky. Nevystavujte batérie ani akumulátory slnečnému žiareniu, ohňu ani
iným podmienkam s extrémnym teplom. Ak je batéria nesprávne nainštalovaná, existuje riziko výbuchu. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie.
• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nevystavujte tlaku, nedrvte a nehádžte do ohňa. Pokiaľ dôjde k opuchu alebo úniku kvapaliny, okamžite prestaňte ju používať.
• Nikdy nehádžte hodinky alebo ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.
• Tieto hodinky nie sú lekárskym zariadením, žiadne dáta ani informácie poskytované týmito hodinkami by nemali byť použité ako základ pre diagnostiku, liečbu a
prevenciu chorôb.

●
●

Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. 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.

Informácie o zhode s predpismi
Informácie o OEEZ
Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické 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.

EÚ vyhlásenie o zhode
Spoločnosť 70mA Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XMWTCL02 vyhovuje smernici 2014/53 / EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode
EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Bezpečnostné informácie
Pozor
Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. Aby ste predišli možnému zraneniu, postupujte nasledovne:
• Neotvárajte, nerozoberajte ani neopravujte žiadnu batériu.
• Nepokúšajte sa vymeniť interné dobíjacie lítiové batérie.
• Nedrvte a neprepichujte batériu.
• 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 batériu používať, pokiaľ je poškodená alebo ak si všimnete akéhokoľvek vybitia alebo hromadeniu cudzích materiálov na vodičoch batérie.
• Nevhadzujte batériu do odpadu, ktorý je uložený na skládkach. Pri likvidácii batérie dodržiavajte miestne zákony a predpisy.

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.

Výrobca: 70mai Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)
Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

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

