Bezpečnostné pokyny a informácie
• Ak MiBand nepoužívate, odpojte ho od zásuvky. Ak je plne nabitý MiBand ponechaný bez
použitia, dôjde po čase k jeho samovoľnému vybitiu.
• Pre optimálny výkon batérii vždy udržujte pri teplote 0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F). Extrémne
teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Pri prehriatí alebo podchladení môže MiBand
dočasne prestať pracovať.
• Nevhadzujte MiBand do ohňa, pretože môže dôjsť k jeho výbuchu. Dodržujte miestne
predpisy. Ak je to možné, recyklujte ho. Nevyhadzujte ho do komunálneho odpadu.
• MiBand nerozoberajte, nerozrezávajte, nestláčajte, neohýbajte ani inak nepoškodzujte. Ak
MiBand netesní, zabráňte kontaktu kvapaliny s kožou alebo očami. Ak k tomu dôjde, okamžite
opláchnite zasiahnuté plochy vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. MiBand neupravujte
a nepokúšajte sa do neho vkladať cudzie predmety.
• MiBand disponuje certifikáciou IP67, čiže je prachuvzdorný a môžete ho ponoriť do vody
hlbokej až 1 meter na dobu až 30 minút. Silný tlak vody však môže spôsobiť poškodenie
tesnenia a MiBand môže prestať fungovať, nevystavujte preto MiBand priamemu tlaku sprchy,
hadice a pod.
• Používajte MiBand iba na stanovené účely. Nesprávne používanie môže spôsobiť riziko
požiaru, výbuchu alebo iného nebezpečenstva a môže mať za následok zrušenie osvedčenia
alebo záruk. Nikdy nepoužívajte poškodený MiBand ani nabíjačku. Prístroj nenabíjajte pri búrke.
Nabíjačky používajte iba vo vnútri budovy.
Recyklácia batérií
Batérie obsahujú nebezpečné látky, ktoré by sa nemali dostať na štandardnú skládku. Spoločnosť
PRG Trading Group s.r.o. spolupracuje so spoločnosťou REMA system, MiBand na recykláciu
nám môžete doručiť osobne alebo ho odovzdať na zberných miestach spoločnosti REMA
System. Viac informácií tu – https://xiaomi-store.cz/cs/content/36- zpetny-odber-baterii-aelektrozarizeni

Xiaomi Mi Band 2
Používateľská príručka

Návod na použitie

Základné parametre
• Typ batérie:
• Kapacita:
• Prevádzková teplota:
• Rozmery bez náramku:
• Hmotnosť bez náramku:
• Stupeň krytia:
• Dĺžka náramku:
• Materiál náramku:
•

Konektivita

Bluetooth 4.0 BLE

•
•

Vstupné napätie:
Vstupný prúd:

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

·

Po prihlásení sa vám zobrazí základná obrazovka aplikácie. Pre spárovanie MiBandu
s telefónom, prosím, prejdite na záložku „Profil“ v spodnej časti obrazovky a následne
uprostred obrazovky zvoľte „Pridať zariadenie“ alebo „Add device“.

·

Následne vyberte prvú veľkú ikonu MiBandu a náramok spárujte. Hneď ako bude náramok
nájdený, zavibruje a budete požiadaný o stlačenie tlačidla na tele MiBandu 2 pod
displejom pre dokončenie párovania.

·

Týmto je náramok plne funkčný a synchronizácia prejdených krokov sa bude vykonávať
automaticky vždy po spustení aplikácie.

Nabíjanie MiBandu:
·

Pred prvým použitím MiBand nabite.

·

Modul MiBandu vyberte z náramku a zapojte ho do priloženej kolískovej nabíjačky. Modul
vyberajte z náramku z jeho spodnej strany, nie z tej hornej (kde je displej), zamedzíte
nadmernému opotrebeniu mechanizmu.

·

Pripojte špeciálnu nabíjačku s vloženým MiBandom do siete (adaptér nie je súčasťou
balenia) alebo do počítača.

·

Nabite do plnej kapacity. Hladina nabíjania je signalizovaná na displeji. V okamihu, kedy
displej MiBandu zobrazuje plnú kapacitu nabitia, môžete ho z nabíjačky vybrať.

·

Dĺžka nabíjania z úplne vybitého stavu do plného nabitia záleží na použitej nabíjačke,
predpokladajte však hodinu. Posledná fáza nabíjania trvá najdlhšie.

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

Používanie MiBandu:
·

Na používanie MiBandu 2 potrebujete mobilný telefón s OS Android 5.0 a vyšším, prípadne
iOS 7 a vyšším. Telefón musí byť vybavený technológiou Bluetooth 4.0.

·

Aplikáciu na ovládanie pre MiBand 2 nájdete v Obchode Play aj v App Store pod názvom „Mi
Fit“. Aplikácia pre Android viacmenej hovorí česky, verzia pre iOS je potom v angličtine.

·

Pri prvom spustení vás aplikácia požiada o prihlásenie k Xiaomi účtu. Ak ho zatiaľ
nemáte vytvorený, môžete ho vytvoriť prostredníctvom aplikácie alebo cez počítač
s použitím nášho návodu http://xiaomifans.cz/jak-si-vytvorit-svuj-xiaomi-ucet/

Prezeranie štatistík
·

Na základnej obrazovke s názvom Stav (Status) môžete prezerať štatistiky prejdených
krokov, vzdialeností aj spálených kalórií. Ďalej štatistiky nameraného srdcového tepu
a akýsi odmeňovací systém, ktorý vás pochváli za plnenie rôznych cieľov, ktoré sú
v aplikácii prednastavené.

·

Pre prezeranie štatistík krokomeru klepnite prstom na veľké modré okrúhle tlačidlo
s výpisom prejdených krokov. Dostanete sa do podrobných štatistík konkrétneho dňa
a tlačidlom dole „History“ potom môžete prechádzať dlhodobejšie štatistiky z rôznych
období.

·

Pre prezeranie štatistík spánku klepnite prstom na základnej obrazovke na fialovú ikonu
spánku. Uvidíte kvalitu svojho spánku z predchádzajúcej noci a pomocou tlačidla „History“
môžete prezerať štatistiky za dlhší časový horizont.

Incoming Call – ak vám niekto volá, nemusíte mať zapnuté zvonenie telefónu. Po aktivácii tejto funkcie
bude MiBand vibrovať pri každom prichádzajúcom hovore. Môžete si nastaviť časové omeškanie

·

Pre prezeranie štatistík srdcového tepu klepnite na základnej obrazovke na ikonu červeného
srdca a uvidíte prehľad nameraných hodnôt. Tlačidlom dole „Measure“.

telefóne používate anglické rozhranie, môžete si tiež nastaviť funkciu zobrazovania mien volajúcich
na displeji MiBandu, avšak v dobe písania tohto návodu nefungovala korektne podpora diakritiky.

(delay alerts, 3 – 30 s) od prvého zazvonenia do doby, kedy začne MiBand vyzváňať. Ak na svojom

Alarm – MiBand môže slúžiť aj ako budík, ak napríklad nechcete rušiť partnera. V sekcii alarm si
Nastavenie notifikácií a funkcií MiBandu:
MiBand 2 umožňuje vďaka zabudovanému displeju a vibráciám upozorňovať na najrôznejšie udalosti.
Všetko nájdete v sekcii aplikácie, nazývané Nastavenie (Play). V hlavnej časti si môžete nastaviť
upozornenie na prichádzajúci hovor (Incoming call), nastaviť si budík (Alarm), notifikácie
z doinštalovaných aplikácií (Mi Band alerts) alebo upozornenia na neaktivitu (Idle alert).

nastavíte požadovaný čas a dole v „Repeat“ si môžete nastaviť automatické opakovanie, napr. každý
deň (Every day), iba raz (Once), v pracovných dňoch (Monday to Friday) alebo vlastné (Custom)
a zaškrtnúť požadované dni. Budík potom ukončíte stlačením tlačidla na MiBande.
App Notifications (Mi Band Alerts) – v tejto sekcii si môžete zaškrtnúť, z ktorých aplikácií chcete
dostávať do MiBandu notifikácie. Spravidla ide o aplikácie sociálnych sietí – Facebook, Messenger,
WeChat, Skype, Instagram, Snapchat atď. Ak vám teda príde správa napr. na Messenger, MiBand
zavibruje a na displeji zobrazí ikonku Messengeru.
Oznámenie nečinnosti (Idle alert) – určené najmä pre ľudí, ktorí sedia v kanceláriách. Po aktivácii
tejto funkcie vás MiBand každú hodinu upozorní (vibráciou aj na displeji), že ste sa za uplynulú

hodinu nepohli z miesta a vyzve vás k pretiahnutiu. Túto funkciu môžete obmedziť v možnostiach
na určité časové obdobie od – do.

Nastavenie a informácia priamo o MiBandu 2
Ak si v sekcii Profil (Profile) kliknete priamo na spárovaný MiBand 2, uvidíte ďalšie možnosti nastavenia

Ďalšie možnosti sa skrývajú pod tlačidlom Viac (More), kde okrem vyššie uvedených možností nájdete

a najmä hladinu zostávajúcej batérie. Batéria udrží MiBand v prevádzke spravidla okolo 20 – 40 dní, ale

možnosť upozorňovať na prichádzajúce SMSky (Incoming SMS), e-maily (Incoming email), informácie

veľmi to záleží na miere používaných notifiácií, senzore tepu, okolitej teplote atď.

o splnenom cieli (Goal notifications, ak splníte napr. denný cieľ 8000 krokov, MiBand vás upozorní)
a zároveň je možné nastaviť aj funkciu Nerušiť (Do Not Disturb). Tá zabráni nechceným notifikáciám
alebo svietiacemu displeju napr. v noci.
Ak používate na Androide aplikáciu Google Fit alebo na iOS obdobnú, funkciu Zdravie (Health),
môžete synchronizovať dáta MiBandu s týmito aplikáciami. Túto funkciu tiež aktivujete v sekcii „Play “
pod položkou Health, prípadne na iOS priamo povolíte aplikáciu MiFit čítanie a zápis do tejto
aplikácie.
Profil a globálne nastavenie
V sekcii aplikácie „Profil“ (Profile) je možné nastavovať veci vzťahujúce sa k vášmu Xiaomi účtu, ktoré
tam zostanú uložené, aj keď zmeníte telefón alebo si zadovážite nový MiBand. Ide predovšetkým
o pridanie/odber ďalších súčastí (iný MiBand, digitálna váha Xiaomi Scale, hodinky Amazfit a. i.),
celkovú štatistiku vašej aktivity a ďalej možnosť nastaviť si svoje ciele (položka Nastaviť cieľ/Set goal),
kde je možné nastaviť ako Cieľ aktivity (Activity goal), čo je váš denný cieľ počtu krokov, ktorý by ste
radi splnili alebo Cieľová hmotnosť (Weight goal) v prípade, ak vlastníte aj Xiaomi Scale váhu.

Ďalšími funkciami sú Vyhľadať náramok (Find band), ktorá náramok krátko rozvibruje a vy ho
jednoduchšie nájdete, ďalej Umiestnenie náramku (Band location), kde nastavujete, či máte náramok
na ľavej alebo pravej ruke (kvôli gestu pohybu rúk), ďalej:
Zobraziť nastavenie Mi Band (Mi Band display settings) – vyberiete tu položky, ktoré sa majú alebo
nemajú zobrazovať na displeji MiBandu pri opakovanom prechádzaní jeho ponukou.
Lift wrist to view info – špeciálne gesto rúk. Ak máte náramok na ruke, pri aktívnej funkcii stačí rukou
otočiť presne tak, ako keby ste sa chceli pozrieť na obyčajné hodinky (tzn. od pripaženia až do
vytočenia zápästia do výšky očí). V takej chvíli sa displej krátko rozsvieti a vy sa môžete pozrieť, koľko
je hodín.
Rotate wrist to switch info – ak budete ďalej otáčať zápästím, budete prechádzať ponukou
MiBandu, rovnako ako keby ste opakovane stláčali tlačidlo pod displejom.
Heart rate sleep assistant – v priebehu spánku vám bude náramok merať srdcový tep, dostanete
teda presnejšie štatistiky o vašom spánku.
Zrušiť párovanie/Unpair – toto je veľmi dôležitá funkcia, ak chcete náramok dať niekomu inému,
alebo ho poslať na reklamáciu. Náramok je totiž vždy viazaný na váš konkrétny Xiaomi účet, preto ho
nemôže používať nikto iný a pri pokuse o spárovanie s iným Xiaomi účtom narazí na chybu. Pred
poslaním náramku na reklamáciu alebo do servisu ho, prosím, predtým odpárujte
od telefónu/vášho účtu.
Upozornenie! Aplikácia MiFit prechádza neustálym vývojom a rôzne funkcie aj rozhranie sa môže
meniť. Navyše trochu odlišná je tiež aplikácia pre Android (z väčšej časti v češtine) a pre iOS (anglicky),
preto sú popisy v tomto návode dvojjazyčné. Návod je platný dobe aktualizácie (február 2017), avšak
základná štruktúra a funkcie by sa ani časom nemali príliš meniť.

Prehlásenie o zhode
Spoločnosť PRG Trading Group s.r.o. týmto prehlasuje, že zariadenie je zhodné s harmonizačnými
právnymi predpismi Európskej únie: 2014/30/EU; NV117/2016 Zb. v platnom znení
EÚ. Prehlásenie o zhode je možné poskytnúť na vyžiadanie na info@xiaomi-store.cz
Výrobca: Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd., China

Dodávateľ:

