
CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Když používáte náramek k měření tepové frekvence, udržujte zápěstí 
stabilní.
• Náramky mají zvýšenou voděodolnost, nejsou však vodotěsné. 
Lze jej nosit ve sprše, bazénu nebo při plavání v blízkosti břehu. 
Nelze ho však použít v sauně nebo při potápění. Na vady způsobené 
tekutinami se záruka nevztahuje. 
• Dotykový displej není funkční když je náramek mokrý. Poté, 
co náramek přijde do styku s vodou, použijte měkký hadřík, 
abyste před použitím zařízení vyčistili přebytečnou vodu z povrchu.
• Během každodenního používání neutahujte náramek příliš těsně 
kolem zápěstí a udržujte jeho kontaktní oblast suchou. Pravidelně 
také čistěte náramek vlhkým hadříkem. Pokud kontaktní oblast 
na kůži začne vykazovat známky zarudnutí nebo otoku, neprodleně 
přestaňte náramek používat  a vyhledejte lékařskou pomoc.
• Nikdy nepoužívejte se zařízením zjevně poškozené elektrické kabely, 
zástrčky nebo elektrické zásuvky. Takto poškozená připojení mohou 
způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár. 
• Při odpojování nabíjecího kabelu, za něj netahejte nadměrnou silou.  
Mohlo by dojít k poškození zařízení a následnému zásahu elektrickým 
proudem nebo vzniku požáru. 
• Zařízení chraňte před poškozením. Zařízení používejte a skladujte dle 
teplot uvedených ve specifikacích. Vystavování zařízení po delší dobu 
na místě, kde teploty dosahují nad stanovený rámec (např. na palubní 
desce automobilu), jej mohou poškodit nebo snížit životnost a kapacitu 
samotného zařízení či jeho baterie.  
• Nedotýkejte se kovového konektoru ostrými nástroji, které mohou 
způsobit zkrat, což může vést k výbuchu nebo požáru. Neuchovávejte 
zařízení spolu s kovovými předměty např. klíče, mince, řetízky, které 
mohou způsobit zkrat a následnou poruchu zařízení, případně i vzniku 
požáru.   

OBSAH BALENÍ MI BAND 5
1x Mi Band 5                    1x Náramek
1x Nabíjecí kabel
POPIS ZAŘÍZENÍ
1. Dotykový displej                    3. Nabíjecí kontakty
2. Snímač srdečního tepu        4. Tlačítko
OBSAH BALENÍ MI BAND 4
1x Mi Band 4                    1x Náramek
1x Nabíjecí kabel
POPIS ZAŘÍZENÍ
1. Dotykový displej                    3. Nabíjecí kontakty
2. Snímač srdečního tepu        4. Tlačítko
OBSAH BALENÍ AMAZFIT BIP 
1x Amazfit Bip                           1x Náramek
1x Nabíjecí dok
POPIS ZAŘÍZENÍ
1. Náramek                                 4. Tlačítko
2. Dotykový displej                    5. Nabíjecí dok
3. Snímač srdečního tepu
OBSAH BALENÍ AMAZFIT S 
1x Amazfit Bip S                        1x Náramek
1x Nabíjecí dok
POPIS ZAŘÍZENÍ
1. Náramek                                 4. Tlačítko
2. Dotykový displej                    5. Nabíjecí dok
3. Snímač srdečního tepu
OBSAH BALENÍ AMAZFIT BIP LITE
1x Amazfit Bip Lite                    1x Náramek
1x Nabíjecí dok
POPIS ZAŘÍZENÍ
1. Náramek                                 4. Tlačítko
2. Dotykový displej                    5. Nabíjecí dok
3. Snímač srdečního tepu

AMAZFIT BIP S
Hmotnost: 31 g
Materiál náramku: termoplastický elastomer
Nastavitelná délka: 110 + 85 mm
Kompatibilita: Android 5.0 / iOS 10.0 nebo novější
Displej: 1,28“ reflexný LCD (barevný)
Kapacita baterie: Li-Ion 200 mAh
Provozní teplota: 0 až 40 °C
Voděodolnost: 5 ATM
Konektivita: Bluetooth v5.0 BLE, GPS+Glonass
Kmitočtové pásmo: 2 402 – 2 480 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 0 dBm
AMAZFIT BIP LITE
Hmotnost: 32 g
Materiál náramku: termoplastický elastomer
Nastavitelná délka: 110 + 85 mm
Kompatibilita: Android 4.4 / iOS 9.0 nebo novější
Displej: 1,28“ reflexný LCD (barevný)
Kapacita baterie: Li-Ion 200 mAh
Provozní teplota: 0 až 40 °C
Voděodolnost: 3 ATM
Konektivita: Bluetooth v4.1 BLE
Kmitočtové pásmo: 2 402 – 2 480 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 0 dBm

NOŠENÍ NÁRAMKU
Utáhněte náramek kolem zápěstí, dokud zůstane dostatek volného 
místa pro jeden prst mezi dlaní a náramkem. Nošení pásku příliš volně 
může negativně ovlivnit zaznamenávání srdečního tepu.

ÚDRŽBA
Na čištění nepoužívejte žádné chemické přípravky ani tekoucí vodu. 
Nečistoty ze zařízení, náramku a nabíjecích kontaktů setřete suchým 
nebo jemně vlhčeným ubrouskem určeným pro čistění elektroniky.

NABÍJENÍ
Pro nabíjení používejte výhradně originální nabíjecí USB kabel neboj 
originální nabíjecí dok.
Nabijte prosím náramek okamžitě, když se zobrazí indikátor nízké 
kapacity. Úplné vybití baterie má nepříznivý vliv na její životnost 
a snižuje její kapacitu.

SPECIFIKACE
MI BAND 5
Hmotnost: cca 11,9 g (bez náramku)
Materiál náramku: termoplastický elastomer
Nastavitelná délka: 155-219 mm
Kompatibilita: Android 5.0 / iOS 10.0 nebo novější
Displej: 1,1“ LCD IPS (barevný)
Kapacita baterie: Li-Ion 125 mAh
Provozní teplota: 0 až 45 °C
Voděodolnost: 5 ATM
Konektivita: Bluetooth 5.0 BLE
Kmitočtové pásmo: 2 402 – 2 480 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 0 dBm
MI BAND 4
Hmotnost: 10,6 g
Materiál náramku: termoplastický elastomer
Nastavitelná délka: cca 155 – 216 mm
Kompatibilita: Android 4.4 / iOS 9.0 nebo novější
Displej: 0,95“ OLED (barevný)
Kapacita baterie: Li-Ion 135 mAh
Provozní teplota: -10 až 50 °C
Voděodolnost: 5 ATM
Konektivita: Bluetooth v5.0
Kmitočtové pásmo: 2 402 – 2 480 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 0 dBm
AMAZFIT BIP
Hmotnost: 32 g
Materiál náramku: termoplastický elastomer
Nastavitelná délka: 110 + 85 mm
Kompatibilita: Android 4.4 / iOS 9.0 nebo novější
Displej: 1,28“ reflexný LCD (barevný)
Kapacita baterie: Li-Ion 190 mAh
Provozní teplota: 0 až 40 °C
Voděodolnost: IP68
Konektivita: Bluetooth v4.0 BLE, GPS+Glonass
Kmitočtové pásmo: 2 402 – 2 480 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 0 dBm

SPÁROVÁNÍ SE SMARTPHONEM
1. Během procesu párování uchovávejte  náramek v blízkosti 

mobilního telefonu.

2. Zkontrolujte, zda je v mobilním telefonu aktivováno připojení 
Bluetooth.

3. Otevřete aplikaci Mi Fit.

4. Přihlaste se do svého Mi účtu.

5. Vyberte možnost „Device Pairing“ a pokračujte podle pokynů 
pro párování.

6. Jakmile začne náramek vibrovat a na obrazovce se objeví 
oznámení o párování Bluetooth, stisknutím tlačítka / dotykem 
displeje dokončíte proces párování.

POUŽÍVANÍ NÁRAMKU
Funkce a logika ovládání náramku se mohou změnit v závislosti 
na aktuální verzi softwaru. Výrobce si vyhrazuje právo na vykonání 
těchto změn bez předchozího upozornění.
Poté, co se náramek úspěšně spojí, začne sledovat a analyzovat 
každodenní aktivity a spánek.
Dotkněte se displeje nebo tlačítka a displej se rozsvítí a zobrazí 
základní obrazovku.
Posunutím nahoru nebo dolů po displeji můžete procházet údaje 
o činnosti, měřit srdeční frekvenci a získat přístup k mnoha dalším 
funkcím.
Posunutím vlevo nebo vpravo na obrazovce přepnete zobrazení mezi 
různými položkami.

APLIKACE MI FIT A AMAZFIT
Stáhněte aplikaci Mi Fit nebo Amazfit z obchodu s aplikacemi nebo 
naskenujte QR kód nacházející se níže. Procesem párování, instalací 
a všemi potřebnými kroky Vás provede jednoduchý grafický průvodce.
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SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Keď používate náramok na meranie tepovej frekvencie, udržujte 
zápästie stabilné.
• Náramky majú zvýšenú vodeodolnosť, nie sú však vodotesné. Môže 
sa nosiť v sprche, bazéne alebo pri plávaní v blízkosti brehu. Nemôže 
sa však používať v saune alebo pri potápaní. 
Na poškodenie spôsobené tekutinou sa záruka nevzťahuje.
• Dotykový displej nie je funkčný, keď je náramok mokrý. Potom, čo 
náramok príde do styku s vodou, použite mäkkú handričku, aby ste pred 
použitím zariadenia zotreli prebytočnú vodu z povrchu.
• Počas každodenného používania neuťahujte náramok príliš tesne 
okolo zápästia a udržujte jeho kontaktnú plochu suchú. Pravidelne 
tiež čistite náramok vlhkou handričkou. V prípade, že koža začne 
vykazovať známky začervenanie alebo opuchu v mieste dotyku 
s náramkom, okamžite prestaňte náramok používať a  vyhľadajte 
lekársku pomoc.
• Nikdy nepoužívajte so zariadením zjavne poškodené elektrické 
káble, zástrčky alebo elektrické zásuvky. Takto poškodené pripojenia 
môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Neťahajte pri odpájaní nabíjací kábel nadmernou silou. Mohlo by 
dôjsť k poškodeniu zariadenia a následnému zásahu elektrickým 
prúdom alebo vzniku požiaru.
• Zariadenie chráňte pred poškodením. Zariadenie používajte 
a skladujte v rozsahu teplôt uvedených v špecifikáciách. Vystavovanie 
zariadenia po dlhšiu dobu na mieste, kde teploty prekračujú 
stanovený rozsah (napr. na palubnej doske automobilu), ho môžu 
poškodiť alebo znížiť životnosť zariadenia či znížiť kapacitu jeho 
batérie.
• Nedotýkajte sa kovového konektora ostrými nástrojmi, ktoré môžu 
spôsobiť skrat, čo môže viesť k výbuchu alebo požiaru. Neuchovávajte 
zariadenie spolu s kovovými predmetmi napr. Kľúče, mince, retiazky, 
ktoré môžu spôsobiť skrat a následnú poruchu zariadenia, prípadne 
i vznik požiaru.

AMAZFIT BIP S
Hmotnosť: 31 g
Materiál náramku: termoplastický elastomer
Nastaviteľná dĺžka: 110 + 85 mm
Kompatibilita: Android 5.0 / iOS 10.0 nebo novější
Displej: 1,28“ reflexný LCD (barevný)
Kapacita batérie: Li-Ion 200 mAh
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Vodeodolnosť: 5 ATM
Konektivita: Bluetooth v5.0 BLE, GPS+Glonass
Frekvenčné pásmo: 2 402 – 2 480 MHz
Maximálny vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 0 dBm
AMAZFIT BIP LITE
Hmotnosť: 32 g
Materiál náramku: termoplastický elastomer
Nastaviteľná dĺžka: 110 + 85 mm
Kompatibilita: Android 4.4 / iOS 9.0 nebo novější
Displej: 1,28“ reflexný LCD (barevný)
Kapacita batérie: Li-Ion 200 mAh
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Vodeodolnosť: 3 ATM
Konektivita: Bluetooth v4.1 BLE
Frekvenčné pásmo: 2 402 – 2 480 MHz
Maximálny vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 0 dBm

NOSENIE NÁRAMKU
Utiahnite náramok okolo zápästia, aby zostal dostatok voľného 
priestoru pre jeden prst medzi dlaňou a náramkom. Nosenie pásku 
príliš voľne môže negatívne ovplyvniť zaznamenávanie srdcového tepu.

ÚDRŽBA
Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické prípravky ani tečúcu vodu. 
Nečistoty zo zariadenia, náramku a nabíjacích kontaktov zotrite suchým 
alebo jemne vlhčeným obrúskom určeným na čistenie elektroniky.

NABÍJANIE
Pre nabíjanie používajte výhradne originálne nabíjací USB kábel neboj 
originálny nabíjací dok.
Nabite prosím náramok okamžite, keď sa zobrazí indikátor nízkej 
kapacity. Úplné vybitie batérie má nepriaznivý vplyv na jej životnosť 
a znižuje jej kapacitu.

OBSAH BALENIA MI BAND 5
1x Mi Band 5                    1x Náramok
1x Nabíjací kábel
POPIS ZARIADENIA
1. Dotykový displej 3. Nabíjacie kontakty
2. Snímač srdcového tepu        4. Tlačidlo
OBSAH BALENIA MI BAND 4
1x Mi Band 4                    1x Náramok
1x Nabíjací kábel
POPIS ZARIADENIA
1. Dotykový displej 3. Nabíjacie kontakty
2. Snímač srdcového tepu        4. Tlačidlo
OBSAH BALENIA AMAZFIT BIP 
1x Amazfit Bip                           1x Náramok
1x Nabíjací dok
POPIS ZARIADENIA
1. Náramok                                 4. Tlačidlo
2. Dotykový displej                     5. Nabíjací dok
3. Snímač srdcového tepu
OBSAH BALENIA AMAZFIT S 
1x Amazfit S                                1x Náramok
1x Nabíjací dok
POPIS ZARIADENIA
1. Náramok                                 4. Tlačidlo
2. Dotykový displej                     5. Nabíjací dok
3. Snímač srdcového tepu
OBSAH BALENIA AMAZFIT LITE
1x Amazfit Lite                           1x Náramok
1x Nabíjací dok
POPIS ZARIADENIA
1. Náramok                                 4. Tlačidlo
2. Dotykový displej                     5. Nabíjací dok
3. Snímač srdcového tepu

ŠPECIFIKÁCIE
MI BAND 5
Hmotnosť: cca 11,9 g (bez náramku) 
Materiál náramku: termoplastický elastomer
Nastaviteľná dĺžka: 155–219 mm
Kompatibilita: Android 5.0 / iOS 10.0 alebo novší
Displej: 1,1“ LCD IPS (farebný)
Kapacita batérie: Li-Ion 125 mAh
Prevádzková teplota: 0 až 45 °C
Vodeodolnosť: 5 ATM,Konektivita: Bluetooth 5.0 BLE
Frekvenčné pásmo: 2 402 – 2 480 MHz
Maximálny vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 0 dBm

MI BAND 4
Hmotnosť: 10,6 g
Materiál náramku: termoplastický elastomer
Nastaviteľná dĺžka: cca 155–216 mm
Kompatibilita: Android 4.4 / iOS 9.0 alebo novší 
Displej: 0,95“ OLED (farebný)
Kapacita batérie: Li-Ion 135 mAh
Prevádzková teplota: -10 až 50 °C
Vodeodolnosť: 5 ATM, Konektivita: Bluetooth v5.0
Frekvenčné pásmo: 2 402 – 2 480 MHz
Maximálny vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 0 dBm

AMAZFIT BIP
Hmotnosť: 32 g
Materiál náramku: termoplastický elastomer
Nastaviteľná dĺžka: cca 155–216 mm: 110 + 85 mm
Kompatibilita: Android 4.4 / iOS 9.0 nebo novější
Displej: 1,28“ reflexný LCD (barevný)
Kapacita batérie: Li-Ion 190 mAh
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Vodeodolnosť: IP68
Konektivita: Bluetooth v4.0 BLE, GPS+Glonass
Frekvenčné pásmo: 2 402 – 2 480 MHz
Maximálny vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 0 dBm

SPÁROVANIE SO SMARTFÓNOM
1. Počas procesu párovania uchovávajte náramok v blízkosti 

mobilného telefónu.

2. Skontrolujte, či je v mobilnom telefóne aktivované pripojenie 
Bluetooth.

3. Otvorte aplikáciu Mi Fit.

4. Prihláste sa do svojho Xiaomi účtu.

5. Zvoľte „Device Pairing“ a pokračujte podľa pokynov pre 
párovanie.

6. Akonáhle začne náramok vibrovať a na obrazovke sa objaví 
oznámenie o párovaní Bluetooth, stlačením tlačidla / dotykom 
displeja dokončíte proces párovania.

Mi Band 4 | Mi Band 5 
Amazfit Bip | Bip Lite | Bip S

CZ | Uživatelská příručka 
SK | Užívateľská príručka

Dovozce | Dovozca
Witty Trade s.r.o.

Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha, Česká republika 
www.xiaomi-czech.cz

Výrobce | Výrobca
Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., 

No. 800 Wangjiang West Road, Anhui, Čína
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číně

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typy 
rádiových zařízení A1608, A1821, A1915, XMSH07HM, 26355, 27561, 24493, 
23742, 28350, 28353 jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. 
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

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.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, 
že rádiové zariadenia typu A1608, A1821, A1915, XMSH07HM,26355, 
27561, 24493, 23742, 28350, 28353 sú v súlade so smernicou 
2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii 
na internetovej 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.

www.xiaomi-czech.cz

POUŽÍVANIE NÁRAMKU
Funkcie a logika ovládania náramku sa môžu meniť v závislosti na 
aktuálnej verzii softvéru. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie 
týchto zmien bez predchádzajúceho upozornenia.
Potom, čo sa náramok úspešne spáruje, začne sledovať a analyzovať 
každodenné aktivity a spánok.
Dotknite sa displeja alebo tlačidla a displej sa rozsvieti a zobrazí 
základnú obrazovku.
Posunutím hore alebo dole po displeji môžete prechádzať údaje 
o činnosti, merať srdcovú frekvenciu a získať prístup k mnohým ďalším 
funkciám.
Posunutím doľava alebo doprava po displeji prepnete zobrazenie medzi 
rôznymi položkami.

APLIKÁCIA MI FIT A AMAZFIT
Stiahnite aplikáciu Mi Fit alebo Amazfit z obchodu s aplikáciami alebo 
naskenujte QR kód nachádzajúci sa nižšie. Procesom párovania, 
inštaláciou a všetkými potrebnými krokmi Vás prevedie jednoduchý 
grafický sprievodca. Potom, čo sa náramok úspešne spáruje, začne 
sledovať a analyzovať každodenné aktivity a spánok.

GooglePlayAppStore
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