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PŘIPOJENÍ

USB konektor

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou
příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

POPIS PRODUKTU
Nabíjecí stanice

Obrazovka displeje
Tlačítko Domů
Tlačítko Sport

Mikrofon a barometr

Poznámka: Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského
rozhraní uvedené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Aktuální
výrobek a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.

NOŠENÍ HODINEK

Hodinky pohodlně utáhněte kolem zápěstí tak, aby mezi řemínkem
a kostí zápěstí byl prostor o šířce prstu. Zajistěte, aby snímač tepové
frekvence mohl správně sbírat data. Poznámka: Příliš volný řemínek
může negativně ovlivnit sběr dat snímačem tepové frekvence.

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite,
která vám umožní lépe spravovat vaše chytré hodinky, a přihlaste
se ke svému Mi účtu.
1. Stiskem a podržením tlačítka Domů po dobu 3 sekund hodinky
zapnete. Pomocí mobilu naskenujte QR kód na obrazovce
displeje hodinek a následně stáhněte a nainstalujte aplikaci
Xiaomi Wear/ Xiaomi Wear Lite. Aplikaci můžete také stáhnout
v obchodech s aplikacemi nebo naskenovat níže uvedený
QR kód.
2. Poznámka: Aplikace mohla být aktualizována, postupujte
podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.
3. Přihlaste se ke svému Mi účtu v aplikaci Xiaomi Wear/Xiaomi
Wear Lite, zvolte „Přidat zařízení“ a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
4. Přijměte požadavek párování na hodinkách. Jakmile se na
mobilním telefonu a hodinkách zobrazí stejný párovací kód,
klikněte na Spárovat, čímž spárování dokončíte.
Poznámky:
• Během párování se ujistěte, že funkce Bluetooth telefonu je
povolená a hodinky jsou s telefonem správně propojené.
• Pokud se párovací kód objeví na hodinkách, ale ne na
telefonu, zkontrolujte, zda se v upozorněních telefonu objevila
žádost o spárování.
• Pokud hodinky nelze při přidávání do aplikace najít nebo se
během používání nemohou spojit s vaším telefonem, stiskněte
a po dobu 3 sekund podržte tlačítko napájení hodinek, abyste
obnovili jejich tovární nastavení, a zkuste to znovu.

Kontaktní bod
Oblast snímače tepové frekvence
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Naskenujte QR kód a stáhněte si
správnou verze aplikace.
Zařízení Android: Aplikace Xiaomi Wear
Zařízení iOS: Aplikace Xiaomi Wear Lite

NÁVOD K POUŽITÍ

NABÍJENÍ

Pokyny k použití obrazovky
❶ Zobrazit upozornění: Přejeďte dolů od horní části domovské
obrazovky
❷ Otevřít ovládací panel: Přejeďte nahoru od dolní části
domovské obrazovky
❸ Přepnout ovládací prvek: Na domovské obrazovce přejeďte
doleva nebo doprava
❹ Zpět: Na dalších obrazovkách přejeďte zleva doprava

1. Vložte hodinky do nabíjecí stanice. Ujistěte se, že kontaktní
body na zadní straně hodinek jsou v kontaktu s nabíjecí
stanicí.
2. Připojte nabíjecí stanici ke standardnímu adaptéru při
výstupním napětí 5 V a výstupním proudu 0,5 A nebo vyšším.
Poznámky:
Pokud hodinky nelze po delší době nepoužívání zapnout,
nechte je po dobu cca 1 minuty nabíjet, dokud se nezobrazí
ikonka nabíjení. Před nabíjením otřete kontaktní body hodinek,
odstraníte tak pot nebo vlhkost.

DEMONTÁŽ

Upravte polohu přezky podle obvodu vašeho zápěstí. Chcete-li
odinstalovat řemínek, postupujte podle obrázků níže. Zatáhněte
za řemínek a vyzkoušejte, zda pevně drží.

POKYNY K TLAČÍTKU

❶ Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund hodinky zapnete/
vypnete.
❷ Stisknutím a podržením po dobu 15 sekund hodinky
restartujete.
❸ Stisknutím přejdete do seznamu funkcí domovské obrazovky.
❹ Stisknutím pozastavíte/obnovíte činnost hodinek během
tréninku; stisknutím a podržením trénink ukončíte.
❺ Stisknutím přepnete mezi aktuálními daty během tréninku
❻ Stisknutím otevřete zkratku (ve výchozím nastavení seznam
tréninků), pokud nemáte spuštěný trénink.
Poznámka: Zkratku můžete upravit v aplikaci Xiaomi Wear/
Xiaomi Wear Lite.

Odinstalujte řemínek

Nainstalujte řemínek

SPECIFIKACE

Název: Mi Watch
Model: XMWTCL02
Název zařízení: Bezdrátové zařízení Bluetooth
Obrazovka displeje: 1,39“ AMOLED
Rozlišení: 454 × 454
Senzor: Snímač tepové frekvence, akcelerometr, gyroskop,
geomagnetický senzor, snímač barometrického tlaku, snímač
okolního světla
Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0 BLE
Kapacita baterie: 420 mAh
Satelitní určování polohy: GPS/GLONASS/BDS/GALILEO
Kompatibilita: Android 5.0 a iOS 10 nebo vyšší
Jmenovitý příkon: 5 V 0,5 A Tento symbol označuje
stejnosměrný proud (DC).
Rozměry výrobku: 45,9 × 53,35 × 11,8 mm včetně řemínku
a výstupků)
Kmitočtové pásmo: 2 402 MHz – 2 480 MHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): ≤13 dBm
GPS/GLONASS/BDS/GALILEO (Kmitočtové pásmo):
1 559 MHz - 1 610 MHz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Při měření srdeční frekvence pomocí hodinek držte zápěstí v klidu.
• Vodotěsnost hodinek je 5 ATM. Tato vlastnost však není
permanentní a časem její účinnost může klesat. Můžete je nosit
ve studené sprše, bazénu nebo během plavání při břehu. Nenoste
je však v sauně nebo během potápění.
• Obrazovka hodinek nepodporuje ovládání pod vodou. Pokud
hodinky přišly do kontaktu s vodou, před použitím je utřete
měkkým hadříkem.
• Pokud hodinky nosíte každý den, neutahujte je příliš těsně.
Kontaktní plochu udržujte v suchu a řemínek pravidelně čistěte
vodou. Pokud vaše pokožka zčervená nebo začne vykazovat
známky podráždění, okamžitě hodinky přestaňte používat
a vyhledejte lékařskou pomoc. Dlouhodobé nošení hodinek
během intenzivního tréninku může podráždit pokožku. V tom
případě hodinky sundejte.
• K nabíjení hodinek používejte pouze originální nabíjecí stanici.
Používejte pouze kvalifikované a certifikované nabíjecí adaptéry
dodané kvalifikovanými výrobci.
• Během nabíjení udržujte napájecí adaptér, nabíjecí stanici
a hodinky v suchu. Nedotýkejte se nabíjecího adaptéru nebo
nabíjecí stanice mokrýma rukama. Nikdy nevystavujte napájecí
adaptér, nabíjecí stanici a hodinky dešti nebo jiným kapalinám.
• Provozní teplota hodinek je -10 °C až 45 °C. Pokud je okolní
teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, hodinky nemusí fungovat
správně.
• Zařízení je vybaveno zabudovanou baterií, kterou nelze vyjmout.
Nerozebírejte hodinky. Nevystavujte baterie nebo bateriové
bloky slunečnímu záření, ohni nebo jiným extrémně horkým
podmínkám. Pokud baterie není správně nainstalovaná,
hrozí riziko výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za stejný nebo
ekvivalentní typ baterie.
• Baterii nerozebírejte, nepropichujte, nenarážejte do ní, nedrťte
ji ani neházejte do ohně. Pokud dojde k nafouknutí baterie nebo
úniku kapaliny, okamžitě baterii přestaňte používat.
• Nikdy neházejte hodinky ani jejich baterii do ohně, aby nedošlo
k výbuchu.

• Hodinky nejsou zdravotnickým prostředkem, jakékoli údaje
nebo informace poskytnuté hodinkami nelze použít k určení
diagnózy, léčby nebo prevence nemocí.
• Hodinky a jejich příslušenství mohou obsahovat malé části.
Abyste zabránili udušení nebo jiným rizikům nebo škodám
způsobeným dětmi, uchovávejte hodinky mimo dosah dětí.
• Hodinky nejsou hračkou, děti je smí používat pouze pod
dohledem dospělé osoby.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pozor
Nesprávné zacházení s baterií může způsobit její přehřátí, únik
kapaliny nebo výbuch. V rámci prevence případného zranění
postupujte podle níže uvedených pokynů:
• Neotevírejte, nerozebírejte ani neopravujte baterii.
• Nepokoušejte se vyměnit dobíjecí lithiové baterie uvnitř
přístroje.
• Nerozebírejte ani nepropichujte baterii.
• Nezkratujte baterii a nevystavujte ji působení vody či jiných
kapalin.
• Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
• Uchovávejte baterii mimo dosah ohně.
• Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou
nebo v prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu.
• Přestaňte baterii používat, pokud je poškozená nebo pokud si
všimnete jakéhokoli úniku nebo usazování cizích materiálů na
vedení baterie.
• Nevhazujte baterii do odpadu, který je skladován na skládkách
odpadu. Při likvidaci baterie dodržujte místní zákony
a předpisy.

což může vyústit ve výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo
plynu.
• Ponechání baterie v prostředí o extrémně nízkém tlaku
vzduchu, což může vyústit ve výbuch nebo únik hořlavé
kapaliny nebo plynu.
• Zařízení je vybaveno zabudovanou baterií, kterou nelze
vyjmout ani vyměnit. Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
• Nevhazujte baterii do odpadu, který je skladován na skládkách
odpadu. Při likvidaci baterie dodržujte místní zákony
a předpisy.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat
v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických
zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně
s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny
elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se
všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá
minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další
informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu
nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto 70mai Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení
XMWTCL02 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění
EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
www.wittytrade.cz/shoda

BEZPEČNOST BATERIE

• Likvidace baterie provedená jejím vhozením do ohně nebo
horké trouby, mechanickým rozdrcením nebo rozřezáním, což
může vést k výbuchu.
• Ponechání baterie v prostředí o extrémně vysoké teplotě,
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PRIPOJENIE

USB konektor

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

POPIS PRODUKTU
Nabíjacia stanica

Obrazovka displeja
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Šport

Mikrofón a barometer

Kontaktný bod
Oblasť snímača
tepovej frekvencie
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Poznámka: Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského
rozhrania uvedené v tomto návode sú iba ilustratívne. Aktuálny
výrobok a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.

NOSENIE HODINIEK

Hodinky pohodlne utiahnite okolo zápästia tak, aby medzi
remienkom a kosťou zápästia bol priestor široký ako prst. Zaistite,
aby snímač tepovej frekvencie mohol správne zbierať údaje.
Poznámka: Príliš voľný remienok môže negatívne ovplyvniť zber
údajov snímačom tepovej frekvencie.

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite,
ktorá umožní lepšie spravovať inteligentné hodinky, a prihláste
sa k vášmu Mi účtu.
1. Stlačením a podržaním tlačidla Domov na 3 sekundy hodinky
zapnete. Pomocou mobilu naskenujte QR kód na obrazovke
displeja hodiniek a potom stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi
Wear/ Xiaomi Wear Lite. Aplikáciu môžete stiahnuť aj v obchodoch
s aplikáciami alebo naskenovať nižšie uvedený QR kód.
2. Poznámka: Aplikácia mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa
pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.
3. Prihláste sa k vášmu Mi účtu v aplikácii Xiaomi Wear/Xiaomi
Wear Lite, zvoľte „Pridať zariadenie“ a postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
4. Prijmite požiadavku párovania na hodinkách. Keď sa na mobilnom
telefóne a hodinkách zobrazí rovnaký párovací kód, kliknite na
Spárovať, čím párovanie dokončíte.
Poznámky:
• Počas párovania sa ubezpečte, že funkcia Bluetooth telefónu
je povolená a hodinky sú s telefónom správne prepojené.
• Ak sa párovací kód objaví na hodinkách, ale nie na telefóne,
skontrolujte, či sa v upozorneniach telefónu objavila žiadosť
o spárovanie.
• Ak hodinky nemožno pri pridávaní do aplikácie nájsť alebo
sa počas používania nemôžu spojiť s vaším telefónom, stlačte
a na 3 sekundy podržte tlačidlo napájania hodiniek, aby ste
obnovili ich továrenské nastavenie, a skúste to znova.
Naskenujte QR kód a stáhněte si
správnou verze aplikace.
Zařízení Android: Aplikace Xiaomi Wear
Zařízení iOS: Aplikace Xiaomi Wear Lite

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

NABÍJANIE

1. Hodinky vložte do nabíjacej stanice. Ubezpečte sa, že
kontaktné body na zadnej strane hodiniek sú v kontakte
s nabíjacou stanicou.
2. Nabíjaciu stanicu pripojte k štandardnému adaptéru pri
výstupnom napätí 5 V a výstupnom prúde 0,5 A alebo vyššom.
Poznámky:
Ak sa hodinky po dlhšom čase nepoužívania nedajú zapnúť,
nechajte ich cca 1 minútu nabíjať, dokým sa nezobrazí ikonka
nabíjania. Pred nabíjaním utrite kontaktné body hodiniek,
odstránite tak pot a vlhkosť.

Pokyny na používanie obrazovky
❶ Zobraziť upozornenia: Prejdite dolu od hornej časti
domovskej obrazovky
❷ Otvoriť ovládací panel: Prejdite hore od dolnej časti
domovskej obrazovky
❸ Prepnúť ovládací prvok: Na domovskej obrazovke prejdite
doľava alebo doprava
❹ Späť: Na ďalších obrazovkách prejdite zľava doprava

DEMONTÁŽ

Upravte polohu pracky podľa obvodu zápästia.
Ak chcete remienok odinštalovať, postupujte podľa obrázkov nižšie.
Zatiahnite za remienok a vyskúšajte, či pevne drží.

POKYNY K TLAČIDLU

❶ Stlačením a podržaním na 3 sekundy hodinky zapnete/
vypnete.
❷ Stlačením a podržaním na 15 sekúnd hodinky reštartujete.
❸ Stlačením prejdete do zoznamu funkcií domovskej
obrazovky.
❹ Stlačením zastavíte/obnovíte činnosť hodiniek počas
tréningu; stlačením a podržaním tréning ukončíte.
❺ Stlačením prepnete medzi aktuálnymi dátumami počas
tréningu.
❻ Stlačením otvorte skratku (v základnom nastavení zoznam
tréningov), ak nemáte spustený tréning.
Poznámka: Skratku môžete upraviť v aplikácii Xiaomi Wear/
Xiaomi Wear Lite.

Odinštalujte remienok

Nainštalujte remienok

ŠPECIFIKÁCIE

Názov: Mi Watch
Model: XMWTCL02
Názov zariadenia: Bezdrôtové zariadenie Bluetooth
Obrazovka displeja: 1,39“ AMOLED
Rozlíšenie: 454 × 454
Senzor: Snímač tepovej frekvencie, akcelerometer, gyroskop,
geomagnetický senzor, snímač barometrického tlaku, snímač
okolitého svetla
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0 BLE
Kapacita batérie: 420 mAh
Satelitné určovanie polohy: GPS/GLONASS/BDS/GALILEO
Kompatibilita: Android 5.0 a iOS 10 alebo vyšší
Menovitý príkon: 5 V 0,5 A Tento symbol označuje jednosmerný
prúd (DC).
Rozmery výrobku: 45,9 × 53,35 × 11,8 mm vrátane remienka
a výstupkov)
Frekvenčné pásmo: 2 402 MHz – 2 480 MHz
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): ≤ 13 dBm
GPS/GLONASS/BDS/GALILEO frekvenčné pásmo:
1 559 MHz - 1 610 MHz

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Pri meraní frekvencie srdca pomocou hodiniek majte zápästie
v pokoji.
• Vodotesnosť hodiniek je 5 ATM. Táto vlastnosť však nie je
permanentná a po čase jej účinnosť môže klesať. Môžete ich
nosiť v studenej sprche, bazéne alebo počas plávania pri brehu.
Nenoste ich však v saune ani pri potápaní.
• Obrazovka hodiniek nepodporuje ovládanie pod vodou. Ak
hodinky prišli do kontaktu s vodou, pred použitím ich utrite
mäkkou handričkou.
• Ak hodinky nosíte každý deň, neuťahujte ich príliš tesne.
Kontaktnú plochu udržujte v suchu a remienok pravidelne čistite
vodou. Ak vám sčervenie pokožka alebo začne vykazovať známky
podráždenia, hodinky ihneď prestaňte používať a vyhľadajte
lekársku pomoc. Dlhodobé nosenie hodiniek počas intenzívneho
tréningu môže podráždiť pokožku. V tom prípade si hodinky dajte
dolu.
• Na nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjaciu stanicu.
Používajte iba kvalifikované a certifikované nabíjacie adaptéry
dodané kvalifikovanými výrobcami.
• Počas nabíjania udržujte napájací adaptér, nabíjaciu stanicu
a hodinky v suchu. Nedotýkajte sa nabíjacieho adaptéra
alebo nabíjacej stanice mokrými rukami. Nikdy nevystavujte
napájací adaptér, nabíjaciu stanicu a hodinky dažďu alebo iným
kvapalinám.
• Prevádzková teplota hodiniek je -10 °C až 45 °C. Ak je okolitá
teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať
správne.
• Zariadenie má zabudovanú batériu, ktorá sa nedá vybrať.
Hodinky nerozoberajte. Batérie ani batériové bloky nevystavujte
slnečnému žiareniu, ohňu ani iným extrémne horúcim
podmienkam. Ak batéria nie je správne nainštalovaná, hrozí riziko
výbuchu. Batériu nahraďte iba rovnakým alebo ekvivalentným
typom batérie.
• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarážajte do nej,
nedrvte ju ani nehádžte do ohňa. Ak dôjde k nafúknutiu batérie
alebo úniku kvapaliny, batériu ihneď prestaňte používať.

• Nikdy nehádžte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo
k výbuchu.
• Hodinky nie sú zdravotnícky prostriedok, žiadne údaje alebo
informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie
diagnózy, liečby alebo prevenciu choroby.
• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby
ste zabránili uduseniu a ďalším rizikám a škodám spôsobeným
deťmi, hodinky skladujte mimo dosahu detí.
• Hodinky nie sú hračka, deti ich môžu používať iba pod
dohľadom dospelej osoby.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pozor
Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť jej prehriatie,
únik kvapaliny alebo výbuch. V rámci prevencie prípadného
zranenia postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
• Batériu neotvárajte, nerozoberajte ani neopravujte.
• Nepokúšajte sa vymeniť dobíjacie lítiové batérie v prístroji.
• Batériu nerozoberajte ani neprepichujte.
• Batériu neskratujte ani nevystavujte pôsobeniu vody alebo
iných kvapalín.
• Batériu skladujte mimo dosahu detí.
• Batériu skladujte mimo dosahu ohňa.
• Batériu nenechávajte v prostredí s extrémne vysokou teplotou
ani v prostredí s extrémne nízkym tlakom vzduchu.
• Batériu prestaňte používať, ak je poškodená alebo ak si
všimnete akýkoľvek únik alebo usadzovanie cudzích materiálov
na vedení batérie.
• Batériu nevhadzujte do odpadu, ktorý sa skladuje na skládkach
odpadu. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony
a predpisy.

BEZPEČNOSŤ BATÉRIE

• Likvidácia batérie jej vhodením do ohňa alebo horúcej rúry,
mechanickým rozdrvením alebo rozrezaním môže viesť
k výbuchu.
• Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou
môže vyústiť vo výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo
plynu.
• Ponechanie batérie v prostredí s extrémne nízkym tlakom
vzduchu môže vyústiť do výbuchu alebo úniku horľavej
kvapaliny alebo plynu.
• Zariadenie má zabudovanú batériu, ktorá sa nedá vybrať ani
vymeniť. Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
• Batériu nevhadzujte do odpadu, ktorý sa skladuje na skládkach
odpadu. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony
a predpisy

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických
zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky
elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so
všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených
zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom
podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia
a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate
u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

70mai Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu
XMWTCL02 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ
vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.wittytrade.cz/shoda
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