Mi Band 4C

Užívateľská príručka

Pred použitím si pozorne prečítajte túto
príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu
a

b

c

Dlhý pásik

Obrazovka
Krátky pásik
Snímač srdcovej
frekvencie
Dotyková obrazovka
Dotykové tlačidlo
Napájací USB konektor

Poznámka: Modelové číslo si môžete skontrolovať
na konci bez nabíjacieho USB konektora.
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Inštalácia
1. Vložte nabíjací USB port do otvoru v kratšom pásku
a uistite sa, že sú pevne spojené.
2. Rovnakým spôsobom pripevnite druhý koniec
k dlhšiemu pásku.
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Nosenie
Pohodlne si utiahnite náramok okolo ruky, asi na
šírku prsta od zápästia.
Poznámka: Príliš voľný pásik môže ovplyvniť zber
dát senzorom srdcovej frekvencie.
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Pripojenie
1. Náramok sa musí používať spoločne s aplikáciou
Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite. Naskenujte QR kód
nižšie a aplikáciu si stiahnite. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke a spárujte náramok
s telefónom. Potom pomocou aplikácie môžete
zobraziť a ovládať ďalšie funkcie.
Poznámka: Pri prvom použití stlačte a držte tlačidlo,
aby sa obrazovka rozsvietila.

QR kód aplikácie
(Android 4.4 & iOS 10 alebo vyšší)
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2. Prihláste sa v aplikácii do svojho Mi účtu a vyberte
náramok, ktorý chcete prepojiť so svojím telefónom.
Poznámka: Zo zoznamu Bluetooth zariadení vyberte to,
ktorého identifikačný kód sa zhoduje s identifikačným
kódom na náramku, ktorý chcete pripojiť.

Add device
Mi Smart Band 4C
Mi Smart Band 4C XXXX

Identifikačný kód
XXXX
Pair first

Searching for devices
Couldn‘t find devices to add?View help.
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3. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke. Akonáhle
pásik zavibruje a na obrazovke sa objaví žiadosť
o spárovanie, potvrďte ju kliknutím na tlačidlo náramku.
Poznámka: Skontrolujte, či je na vašom telefóne
zapnutá funkcia Bluetooth. Počas párovania držte
telefón a náramok blízko pri sebe.

Add device

Mi Smart Band 4C

Connect
Pair
Add account

Couldn't connect. View help.
Try again

Pair with phone?

Pair with phone?
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Používanie
Akonáhle je náramok úspešne spárovaný s vaším
telefónom, začne sledovať a analyzovať vaše
každodenné činnosti a spacie návyky.
Kliknutím na dotykové tlačidlo rozsvietite obrazovku.
K funkciám, vrátane prehliadania údajov o činnosti či
meranie srdcovej frekvencie, sa dostanete prejdením
prsta hore a dole. Prejdením prsta doprava sa vrátite
na predchádzajúcu stránku.

Prejdením prsta nahor
alebo nadol prechádzate
medzi funkciami.

Prejdením prsta doprava sa
vrátite na predchádzajúcu
stránku
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Demontáž
Snímte si náramok zo zápästia, podržte obrazovku
potiahnite pásik smerom nadol, aby ste ho odobrali.
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Nabíjanie
1. Akonáhle sa objaví upozornenie na nízky stav batérie,
okamžite náramok dobite.
2. Zložte kratšie opasok, aby ste odhalili nabíjací USB
konektor.
3. Pre nabitie stačí USB konektor zasunúť do
akéhokoľvek štandardného portu USB.
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Opatrenie
Keď používate náramok na meranie srdcovej
frekvencie, nehýbte zápästím.
Mi Band 4C má odolnosť proti vode 5 ATM. Možno ho
nosiť v sprche, bazéne alebo pri plávaní pri pobreží.
Nemožno ho však používať v saune alebo pri potápaní.
Dotykové tlačidlo ani dotyková obrazovka pod vodou
nefungujú. Ak sa náramok dostane do kontaktu
s vodou, pred ďalším používaním z jeho povrchu utrite
prebytočnú vodu.
Nenoste pásik neustále príliš utiahnutý. Kontaktnú
plochu udržujte suchú a pásky pravidelne čistite
vodou. Ak kože v oblasti kontakte s náramkom
vykazuje známky začervenanie alebo opuchu,
okamžite prestaňte náramok používať a vyhľadajte
lekársku pomoc.
Tento náramok nie je lekárskym zariadením.
Akékoľvek dáta alebo informácie poskytované
náramkom by nemali byť použité ako základ pre
diagnostiku, liečbu alebo prevenciu choroby.
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Špecifikácie
Názov: Mi Band 4C
Model: HMSH01GE
Hmotnosť: 13 g
Rozmery: 58,69 × 20,72 × 16,52 mm
Materiál náramku: TPU
Materiál spony: PA
Nastaviteľná dĺžka: 150,68–198,74 mm
Kompatibilné systémy: Android 4.4 & iOS 10 a vyššie
Kapacita batérie: 130 mAh
Typ batérie: Lithium Polymer
Vstupné napätie: DC 5.0 V
Vstupný prúd: 140 mA Max.
Prevádzkové frekvencie: 2 402-2 480 MHz
Maximálny výstupný výkon: 6 dBm
IP hodnotenie: 5 ATM
Prevádzková teplota: -10°C až 50°C
Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 5.0 BLE
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Informácie o likvidácii a recyklácii
Všetky výrobky označené týmto symbolom sú
odpadové elektrické a elektronické zariadenia
(OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by
nemala miešať s netriedeným domácim odpadom.
Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie
a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje
odpadové zariadenia na určené zberné miesto pre
recykláciu odpadu z elektrických a elektronických
zariadení, menovaných vládou alebo miestnymi
orgánmi. 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.
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Certifikácia a schválenie bezpečnosti
Spoločnosť Xiaomi Communications Co.,
Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia
typu HMSH01GE sú v súlade so smernicou
2014/53/EÚ. Úplné znenie ES vyhlásenia
o zhode je k dispozícii na tejto internetovej
adrese:
http://www.mi.com/global/service/
support/declaration.html
Regulačné informácie, certifikácia produktov
a logá súlade k produktu Mi Band 4C nájdete
v časti Ďalšie> Nastavenia> Regulácia
(More > Settings > Regulatory).

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle
Xierqi Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz
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OZNÁMENIE O ZÁRUKE
Ako spotrebiteľ Xiaomi môžete za určitých podmienok ťažiť
z ďalších záruk. Xiaomi ponúka špecifické výhody záruk pre
spotrebiteľov, ktoré dopĺňajú, nie nahrádzajú, akejkoľvek
zákonnej záruky poskytnuté vaším národným spotrebiteľským
právom. Čas trvania a podmienky týkajúce sa právnych záruk sú
stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie
o zárukách pre spotrebiteľov nájdete na oficiálnych stránkach
spoločnosti Xiaomi
https://www.mi.com/en/service/warranty/. S výnimkou
prípadov, keď to zákon zakazuje alebo spoločnosť Xiaomi
sľúbila inak, budú popredajné služby obmedzené na zemi alebo
región pôvodného nákupu. V rámci záruky pre spotrebiteľov
spoločnosť Xiaomi v plnom rozsahu povolenom zákonom
opraví, vymení alebo vráti peniaze za váš produkt, podľa svojho
uváženia. Na bežné opotrebovanie, vyššia moc, zneužitiu alebo
poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou užívateľa sa
záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre popredajný servis
môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi,
autorizovaní distribútori Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý
vám výrobky predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú
osobu.
Súčasné záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan. Na
produkty, ktoré neboli riadne dovezené a / alebo neboli riadne
vyrobené spoločnosťou Xiaomi a / alebo neboli riadne získané
od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa
existujúce záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete
užívať záruky neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal.
Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od
ktorého ste produkt zakúpili.
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