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NOŠENÍ HODINEK

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

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

Funkční tlačítko

POPIS PRODUKTU

Obrazovka displeje

2. Otevřete aplikaci Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite, přihlaste
se do svého Mi účtu, zvolte Přidat zařízení a postupujte podle
pokynů pro přidání vašich hodinek. 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 10 sekund podržte tlačítko napájení hodinek,
abyste obnovili jejich tovární nastavení, a zkuste to znovu.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zobrazit upozornění: Přejeďte dolů od horní části domovské
obrazovky
2. Otevřít ovládací panel: Přejeďte nahoru od dolní části domovské
obrazovky
3. Přepnout ovládací prvek: Na domovské obrazovce přejeďte
doleva nebo doprava
4. Zpět: Na dalších obrazovkách přejeďte zleva doprava

GPS

PŘIPOJENÍ

Snímač tepové frekvence
Kontaktní body

Hodinky
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Nabíjecí stanice

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Xiaomi Wear/Xiaomi Wear
Lite, která vám umožní lépe spravovat vaše chytré hodinky,
a přihlaste se ke svému Mi účtu. Poznámka: Aplikace mohla
být aktualizována, postupujte podle pokynů pro aktuální verzi
aplikace.
1. Stiskněte a podržte funkční tlačítko a zapněte hodinky. Pomocí
mobilu naskenujte QR kód na hodinkách 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.

QR kód aplikace
Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci.
Zařízení Android: Aplikace Xiaomi Wear / Zařízení iOS: Aplikace
Xiaomi Wear Lite

GPS & A-GPS
Hodinky podporují vyhledávání pomocí GPS (Global Position
System). Pokud sportujete venku, např. běháte, GPS začne
automaticky pracovat a upozorní vás, jakmile úspěšně určí vaši
polohu, a ukončí sledování, jakmile přestanete sportovat. Otevřený
venkovní prostor je nejlepším místem pro vyhledávání pomocí GPS;
pokud se nacházíte v davu lidí, můžete GPS pomoci při určování
polohy zvednutím ruky.
Doporučujeme začít sportovat poté, co GPS začne pracovat.
Hodinky jsou vybaveny funkcí Asistované GPS (A-GPS), která může
urychlit určování polohy GPS pomocí dat získávaných přímo od
GPS satelitů. Ujistěte se, že vaše hodinky jsou k telefonu připojeny
pomocí Bluetooth, data lze automaticky synchronizovat z aplikace
Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite do vašich hodinek a data A-GPS se
automaticky aktualizují.
V případě, že po sedm po sobě jdoucích dní nedošlo k synchronizaci
dat, data A-GPS vyprší. Pokud k tomu dojde, bude nutné znovu získat
informace o poloze. Přejděte na stránku s údaji o sportování venku
a aktualizujte informace o poloze.

NABÍJENÍ

Pokud je baterie téměř vybitá, neprodleně hodinky nabijte.

SEŘÍZENÍ, NAINSTALOVÁNÍ A ODINSTALOVÁNÍ
ŘEMÍNKU

Upravte polohu přezky podle obvodu vašeho zápěstí. Chcete-li
nainstalovat nebo odinstalovat řemínek, postupujte podle
obrázků níže. Zatáhněte za řemínek a vyzkoušejte, zda pevně
drží. Odinstalování řemínku: Jednou rukou stiskněte uvolňovací
tlačítko a druhou rukou vytáhněte řemínek.
Nainstalování řemínku: Zarovnejte slot řemínku s hodinkami
a vložte řemínek do hodinek, dokud nezacvakne na své místo.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Při měření srdeční frekvence pomocí hodinek držte zápěstí v klidu.
• Vodotěsnost hodinek je 5 ATM. Můžete je nosit ve sprše, bazénu
nebo během plavání při břehu. Nenoste je však v sauně nebo během
potápění.
• Dotyková 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.
• Informace o produktu jsou uvedené na slotu řemínku, chcete-li je
zkontrolovat, vyjměte jej.
• K nabíjení hodinek používejte pouze originální nabíjecí
stanici. Používejte pouze napájecí adaptéry, které splňují
místní bezpečnostní normy nebo jsou certifikovány a dodávány
kvalifikovanými výrobci.
• Během nabíjení hodinek udržujte napájecí adaptér a nabíjecí stanici
suché. Nedotýkejte se jich mokrýma rukama. Nikdy nevystavujte
napájecí adaptér a nabíjecí stanici dešti nebo jiným kapalinám.
• Provozní teplota hodinek je 0 °C až 35 °C. Pokud je okolní teplota
příliš vysoká nebo příliš nízká, hodinky nemusí fungovat správně.
• Hodinky jsou vybaveny zabudovanou baterií. Nepokoušejte se
baterii sami rozebírat ani vyměňovat, abyste nepoškodili baterii nebo
hodinky. Baterii mohou vyměňovat pouze autorizovaní poskytovatelé
služeb, v opačném případě může v důsledku použití nesprávného
typu baterie dojít ke vzniku nebezpečí nebo zranění osob.
• 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.
• Nesprávné zacházení s baterií může způsobit její přehřátí, únik
kapaliny nebo výbuch. V rámci prevence případného zranění
postupujte podle níže uvedených pokynů:

• 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. Doporučujeme baterii přibližně jednou za tři
měsíce nabít, aby nedošlo k přebití.
• Nevhazujte baterii do odpadu, který je skladován na skládkách
odpadu. Při likvidaci baterie dodržujte místní zákony a předpisy.

SPECIFIKACE

Název: Mi Watch Lite
Model: REDMIWT02
Senzor: Snímač tepové frekvence, akcelerometr, gyroskop,
elektronický kompas, snímač barometrického tlaku, snímač
okolního světla
Satelitní určování polohy GPS & GLONASS
Frekvence GPS/GLONASS: 1559–1610 MHz
Vodotěsnost: 5 ATM
Typ zařízení: Bezdrátové zařízení Bluetooth
Připojení: Bluetooth 5.1 BLE
Kapacita baterie: 230 mAh
Obrazovka displeje: 1,4palcová čtvercová obrazovka s tenkým
filmem (TFT), rozlišení 320 × 320, PPI 323
Čistá hmotnost: 35 g (včetně hodinek a řemínku)
Materiál řemínku: TPU
Materiál přezky: PC + 30% GF
Nastavitelná délka: 140–210 mm
Kompatibilita: Android 5.0 a iOS 10 nebo vyšší
Typ baterie: Lithium polymerová baterie
Vstupní napětí: DC 5,0 V
Vstupní proud: Max. 400 mA
Provozní teplota: 0 °C až 35 °C
Konektivita: Bluetooth 2,4 GHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): <6 dBm
Kmitočtové pásmo: 2402 MHz – 2 480 MHz

ZÁRUKA

Jako spotřebitel Xiaomi můžete za určitých podmínek těžit z dalších
záruk. Xiaomi nabízí spotřebitelům specifické záruční výhody, které
doplňují a nikoli nahrazují jakékoli zákonné záruky poskytnuté
vaším národním spotřebitelským právem.
Trvání a podmínky týkající se právních záruk jsou stanoveny
příslušnými místními zákony. Další informace o záručních výhodách
pro spotřebitele naleznete na oficiálních webových stránkách
společnosti Xiaomi: www.mi.com/en/service/warranty/.
Pokud to není zakázáno zákony nebo jinak přislíbeno společností
Xiaomi, budou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region
původního nákupu. V rámci záruky pro spotřebitele společnost
Xiaomi podle svého uvážení váš produkt opraví, vymění nebo vrátí
v rozsahu, který stanoví zákon. Na běžné opotřebení a trhliny, zásah
vyšší moci, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo
chybou spotřebitele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro
poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní
síti Xiaomi, autorizovaní distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce,
který vám výrobky prodal. V případě pochybností se obraťte na
příslušnou osobu pro informaci, jak můžete zodpovědnou osobu
Xiaomi identifikovat. Uvedené záruky se nevztahují na Hongkong
a Tchaj-wan. Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo
nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně
získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce Xiaomi,
se uvedené záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete
využívat záruky neoficiálního prodejce, který vám výrobek prodal.
Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce,
od kterého jste produkt zakoupili.

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, 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.

FCC

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny
stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit
oprávnění uživatele k provozování zařízení.
Poznámka: Zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající
limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel
FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly odpovídající
ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí.
Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiové
frekvence, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny,
může způsobit škodlivou interferenci dalším radiokomunikacím.
Přesto není zaručeno, že nemůže při určitém typu instalace dojít
k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového
nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím
zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení korigovat jedním
z následujících způsobů:
• Přemístěte nebo jinak nastavte anténu pro příjem.
• Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu,
než je zapojen přijímač.
• Poraďte se s prodejcem nebo se zkušeným technikem
specializujícím se na rádio/televizi.
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá
následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat
škodlivé rušení a (2) zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně
rušení způsobujícího nežádoucí provoz. Toto zařízení vyhovuje
limitům RF pro vystavení se radiaci nastaveným pro neřízené
prostředí.

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 Xiaomi Communications Co., Ltd. prohlašuje, že typ
rádiového zařízení REDMIWT02 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

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

Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu REDMIWT02 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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NOSENIE HODINIEK

POPIS VÝROBKU

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

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

2. Otvorte aplikáciu Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite, prihláste
sa do vášho Mi účtu, zvoľte Pridať zariadenie a pre pridanie
hodiniek postupujte podľa pokynov. Keď sa na mobilnom telefóne
a hodinkách zobrazí rovnaký párovací kód, kliknite na Spárovať,
čím párovanie dokončíte.
Poznámky: Počas párovania sa uistite, že funkcia Bluetooth
telefónu je povolená a hodinky sú s telefónom správne
prepojené. Ak sa na hodinkách objaví párovací kód, ale na
telefóne nie, skontrolujte, či sa v upozorneniach telefónu objavila
žiadosť o spárovanie. Ak hodinky pri pridávaní do aplikácie
nemožno nájsť alebo sa pri používaní nemôžu spojiť s vaším
telefónom, stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo napájania
hodiniek, aby ste obnovili ich továrenské nastavenie, a skúste
to znova.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1. Zobraziť upozornenia: Prejdite dolu od hornej časti domovskej
obrazovky
2. Otvoriť ovládací panel: Prejdite hore od dolnej časti domovskej
obrazovky
3. Prepnúť ovládací prvok: Na domovskej obrazovke prejdite doľava
alebo doprava
4. Späť: Na ďalších obrazovkách prejdite zľava doprava

Obrazovka displeja

GPS

PRIPOJENIE

Snímač tepovej frekvencie
Kontaktné body

Hodinky
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Nabíjacia stanica

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite,
ktorá vám umožní lepšie spravovať vaše inteligentné hodinky,
a prihláste sa k vášmu Mi účtu. Poznámka: Aplikácia mohla byť
aktualizovaná, postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu
aplikácie.
1. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo a zapnite hodinky. Pomocou
mobilu naskenujte QR kód na hodinkách 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.

QR kód aplikácie
Naskenujte QR kód a stiahnite aplikáciu.
Zariadenie Android: Aplikácia Xiaomi Wear / Zariadenie iOS:
Aplikácia Xiaomi Wear Lite

GPS & A-GPS
Hodinky podporujú vyhľadávanie pomocou GPS (Global Position
System). Ak športujete vonku, napr. beháte, GPS začne automaticky
pracovať a upozorní vás, len čo úspešne určí vašu polohu, a ukončí
sledovanie, len čo prestanete športovať. Otvorený priestor
v exteriéri je najlepším miestom na vyhľadávanie pomocou GPS; ak
sa nachádzate v dave ľudí, GPS pri určovaní polohy môžete pomôcť
zdvihnutím ruky. Odporúčame začať športovať potom, čo GPS
začne pracovať.
Hodinky sú vybavené funkciou Asistovanej GPS (A-GPS), ktorá
môže urýchliť určovanie polohy GPS pomocou dát získavaných
priamo z GPS satelitov. Ubezpečte sa, že vaše hodinky sú k telefónu
pripojené pomocou Bluetooth, údaje možno automaticky
synchronizovať z aplikácie Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite do vašich
hodiniek a údaje A-GPS sa automaticky aktualizujú.
Ak po sedem po sebe idúcich dňoch nedošlo k synchronizácii údajov,
údaje A-GPS stratia platnosť. Ak toto nastane, treba znova získať
informácie o polohe. Prejdite na stránku s údajmi o športovaní
vonku a aktualizujte informácie o polohe.

NABÍJANIE

Ak je batéria takmer vybitá, hodinky ihneď nabite.

NASTAVENIE, INŠTALOVANIE A ODINŠTALOVANIE
REMIENKA

Polohu pracky upravte podľa obvodu vášho zápästia. Ak chcete
inštalovať alebo odinštalovať remienok, postupujte podľa
obrázkov nižšie. Potiahnite za remienok a vyskúšajte, či pevne
drží. Odinštalovanie remienka: Jednou rukou stlačte uvoľňovacie
tlačidlo a druhou rukou vytiahnite remienok.
Inštalovanie remienka: Slot remienka zarovnajte s hodinkami
a remienok vložte do hodiniek, dokým nezacvakne na svoje
miesto.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Pri meraní srdcovej frekvencie pomocou hodiniek majte zápästie
v pokoji.
• Vodotesnosť hodiniek je 5 ATM. Môžete ich nosiť v sprche,
bazéne alebo pri plávaní pri brehu. Nenoste ich však v saune ani
pri potápaní.
• Dotyková 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.
• Informácie o výrobku sú uvedené na slote remienka, ak ich chcete
skontrolovať, vyberte ho.
• Na nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjaciu stanicu.
Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné
normy alebo sú certifikované a od kvalifikovaných výrobcov.
• Pri nabíjaní hodiniek udržujte napájací adaptér a nabíjaciu stanicu
suché. Nedotýkajte sa ich mokrými rukami. Napájací adaptér a nabíjaciu
stanicu nikdy nevystavujte kvapkám dažďa ani iným kvapalinám.
• Prevádzková teplota hodiniek je 0 °C až 35 °C. Ak je okolitá teplota
príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.
• Hodinky sú vybavené zabudovanou batériou. Batériu sa nepokúšajte
sami rozoberať ani vymieňať, aby ste nepoškodili batériu alebo
hodinky. Batériu môžu vymieňať iba autorizovaní poskytovatelia
služieb, v opačnom prípade môže následkom použitia nesprávneho
typu batérie dôjsť k vzniku nebezpečenstva alebo zraneniu osôb.
• 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 zdravotníckym prostriedkom, akékoľvek údaje
alebo informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie
diagnózy, liečby ani prevenciu nemoci.
• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste
zabránili uduseniu a ďalším rizikám u detí, hodinky uchovávajte
mimo dosahu detí.
• Hodinky nie sú hračka, deti ich môžu používať iba pod dohľadom
dospelej osoby.
• Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť jej prehriatie,
únik kvapaliny alebo výbuch. V rámci prevencie prípadného zranenia
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

• Batériu nerozoberajte ani neprepichujte.
• Batériu neskratujte ani nevystavujte pôsobeniu vody alebo
inej kvapaliny.
• 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 odporúčame zhruba raz za tri mesiace nabiť.
• Batériu nevhadzujte do odpadu, ktorý sa skladuje na skládkach
odpadu. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony a predpisy.

ŠPECIFIKÁCIE

Názov: Mi Watch Lite
Model: REDMIWT02
Senzor: Snímač tepovej frekvencie, akcelerometer, gyroskop,
elektronický kompas, snímač barometrického tlaku, snímač
okolitého svetla
Satelitné určovanie polohy: GPS & GLONASS
Frekvencia: GPS/GLONASS: 1559–1610 MHz
Vodotesnosť: 5 ATM
Typ zariadenia: Bezdrôtové zariadenie Bluetooth
Pripojenie: Bluetooth 5.1 BLE
Kapacita batérie: 230 mAh
Obrazovka displeja: 1,4-palcová štvorcová obrazovka s tenkým
filmom (TFT), rozlíšenie 320 × 320, PPI 323
Čistá hmotnosť: 35 g (s hodinkami a remienkom)
Materiál remienka: TPU
Materiál pracky: PC + 30 % GF
Nastaviteľná dĺžka: 140–210 mm
Kompatibilita: Android 5.0 a iOS 10 alebo vyšší
Typ batérie: Lítiovo-polymérová batéria
Vstupné napätie: DC 5,0 V
Vstupný prúd: Max. 400 mA
Prevádzková teplota: 0 °C až 35 °C
Konektivita: Bluetooth 2,4 GHz
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): < 6 dBm
Frekvenčné pásmo: 2402 MHz – 2 480 MHz

ZÁRUKA

Ako spotrebiteľ Xiaomi môžete za určitých podmienok ťažiť z ďalších
záruk. Xiaomi ponúka spotrebiteľom špecifické záručné výhody, ktoré
dopĺňajú, avšak nenahrádzajú žiadne zákonné záruky poskytnuté
vaším národným spotrebiteľským právom.
Trvanie a podmienky právnych záruk sú stanovené príslušnými
miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o záručných výhodách pre
spotrebiteľa nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti
Xiaomi www.mi.com/en/service/warranty/.Ak to nie je zakázané
zákonmi alebo inak sľúbené spoločnosťou Xiaomi, servisné služby
budú obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci
záruky pre spotrebiteľa spoločnosť Xiaomi podľa svojho uváženia
váš výrobok opraví, vymení alebo vráti v rozsahu, ktorý stanoví
zákon. Na bežné opotrebenie a trhliny, zásah vyššej moci, zneužitie
a poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou spotrebiteľa sa
záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre servisné služby môže byť
akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi, autorizovaní
distribútori Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal.
V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu pre informácie,
ako môžete identifikovať zodpovednú osobu Xiaomi. Uvedené záruky
sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan. Na výrobky, ktoré neboli riadne
dovezené alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi, alebo
neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu
Xiaomi sa uvedené záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete
využívať záruky neoficiálneho predajcu, ktorý vám výrobok
predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali
predajcu, od ktorého ste výrobok kúpili.

BEZPEČNOST BATERIE

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 je vybavené zabudovanou batériou, ktorú nemožno
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.

FCC

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila strana
zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenia
užívateľa na používanie zariadenia.
Poznámka: Zariadenie prešlo testami a bolo uznané za
zodpovedajúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B, podľa
časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú nastavené tak, aby zaisťovali
zodpovedajúcu ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii
v domácom prostredí. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže
vyžarovať energiu rádiovej frekvencie, a ak nie je inštalované
a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú
interferenciu ďalším rádiokomunikáciám. Napriek tomu nie je
zaručené, že pri určitom type inštalácie môže dôjsť k rušeniu.
Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rádiového alebo
televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia,
užívateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie korigovať jedným
z nasledujúcich spôsobov:
• Premiestnite alebo inak nastavte anténu pre príjem.
• Zväčšite vzdialenosť medzi prístrojom a prijímačom.
• Zariadenie pripojte do zásuvky v inom elektrickom okruhu,
v ktorom je zapojený prijímač.
• Poraďte sa s predajcom alebo so skúseným technikom
špecializujúcim sa na rádio/televíziu.
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Činnosť podlieha
týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať
škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie,
vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaduce používanie. Toto
zariadenie vyhovuje limitom RF pre vystavenie sa radiácii,
nastaveným pre neriadené prostredie.

ID 28818/28819/28820

Mi Watch Lite
CZ | Uživatelská příručka
SK | Užívateľská príručka

Dovozce | Dovozca
Witty Trade s.r.o.
Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha, Česká republika
www.wittytrade.cz | www.xiaomi.cz
Výrobce | Výrobca
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road,
Haidian District, Being, P.R. China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne

04.01.2021 15:30:26

