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Chytré váhy
Inteligentné váhy

Intelligens mérlegek

Uživatelský manuál 
Užívateľský manuál
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Překlad původního návodu k použití

Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti használati útmutató fordítása
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Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tento 
návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí 
použití.

Otevřete kryt baterií a vložte AAA baterie. Dbejte na správnou 
polaritu podle nákresu.

Instalace baterií

Zatlačte západku nahoru

Otevřete kryt

Mi Body Composition Scale 2

Mi Smart Scale 2

Vložte 4 AAA baterie

Vložte 3 AAA baterie



Otevřete aplikaci Mi Fit a přihlaste se pomocí svého účtu Mi. 
Poté spárujte váhu se svým účtem a zadejte své osobní údaje 
podle pokynů na displeji.
Po spárování váhy můžete kontrolovat záznamy o vážení a 
informace o svém těle přímo pomocí aplikace Mi Fit nebo 
aplikace Mi Home / Xiaomi Home*.

* V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí pro Rusko). 
Výchozí je název aplikace, který se objeví na vašem zařízení.
Vaše osobní údaje jsou použity k analýze složení vašeho těla. Chcete-li zajistit 
přesnost výsledků, zadejte přesné osobní údaje.

Párování váhy

Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte si nejnovější 
verzi aplikace Mi Fit nebo ji vyhledejte v Google Play, App 
Store nebo v jiných obchodech s aplikacemi.

Instalace aplikace

Mi Fit



Údaje o složení těla poskytované touto váhou mají pouze 
informativní charakter a nepředstavují lékařskou radu.*

Položte váhu na tvrdou rovnou podlahu.
Postavte se oběma chodidly bez bot doprostřed váhy, jak je 
znázorněno na obrázku. Ujistěte se, že kůže vašich chodidel je 
v dobrém kontaktu se čtyřmi kovovými elektrodami na váze.*

Po změření hmotnosti začne váha vypočítávat složení těla.*
Proces je ukončen, když začne blikat kontrolka pod zobrazenou 
hmotností, popřípadě zobrazená hmotnost (záleží na typu váhy). 
Poté si můžete v telefonu zobrazit výsledky měření.

Vážení osob a měření tělesného tuku*

* Informace o složení těla se týkají pouze váhy Mi Body Composition Scale 2

Mi Body Composition Scale 2Mi Smart Scale 2



Váha ve výchozím nastavení udává hmotnost v kilogramech (kg). 
Jednotku vážení můžete změnit v nastavení zařízení v aplikaci 
Mi Fit.
Váha může zobrazovat naměřenou hmotnost v kilogramech 
(kg) nebo v librách (lbs).

Volba jednotky hmotnosti

Položte váhu na tvrdou rovnou podlahu. Váhu zapnete tak, že 
na ni mírně zatlačíte. Počkejte, dokud se na váze nezobrazí 
"0.00“. Poté na váhu položte předmět, který chcete zvážit. 
Přesouvání nebo nárazy do váhy mohou ovlivnit přesnost 
měření. V takovém případě byste měli předmět zvážit znovu, 
abyste se ujistili, že je měření přesné.

Vážení předmětů

Při vážení vás blikající „L“ upo-
zorňuje na nízkou úroveň nabití 
baterie. Baterie byste měli co 
nejdříve vyměnit.

Při vážení blikající „OL“ značí, 
že je váha přetížena nad 
maximální kapacitu 150 kg.

Výstrahy



1. Nestavte váhu na kluzkou podlahu, ani na ni nestoupejte, 
pokud máte mokré nohy nebo je váha mokrá. Mohlo by 
dojít k uklouznutí.

2. Vždy se postavte doprostřed váhy, aby při vážení nedošlo 
k náhodnému převrácení.

3. Váhu používejte pouze v suchém prostředí, neponořujte ji 
do vody.

4. Váhu očistěte tak, že otřete povrch vlhkým hadříkem s 
jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte žádná organická 
rozpouštědla ani jiné chemikálie.

5. Po vybití baterií je okamžitě vyjměte, abyste předešli 
možnému vytečení a korozi.

6. Tato váha není vhodná pro osoby s kardiostimulátorem 
nebo jinými implantovanými zdravotnickými zařízeními. 
Přesnost údajů o složení těla se může lišit, pokud ji používají 
profesionální sportovci, těhotné ženy a některé další 
osoby se speciálními vlastnostmi.

7. V aplikaci Mi Fit můžete prozkoumat funkci Stání na jedné 
noze se zavřenýma očima. Pokud cítíte, že ztrácíte rovno-
váhu, otevřete hned oči a postavte se i na druhou nohu, 
abyste zabránili náhodnému převrácení nebo pádu. Každý, 
včetně dětí, starších osob, nastávajících matek a dalších osob 
s poruchami rovnováhy nebo jinými fyzickými problémy, 
by měl tuto funkci používat se zvýšenou opatrností.

Bezpečnostní pokyny



Specifikace - Mi Body Composition Scale 2

Společnost Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. tímto 
prohlašuje, že rádiové zařízení model XMTZC04HM a XMTZC05HM 
jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové 
adrese www.wittytrade.cz/shoda

Prohlášení o shodě

Následující symbol znamená, že tento produkt nesmí být likvidován
společně s běžným domovním odpadem, ale samostatně. Vezměte 
prosím na vědomí, že jste zodpovědní za likvidaci elektronického zařízení 
v recyklačních střediscích. Pomáháte tak chránit přírodní zdroje.

Informace o likvidaci

Rozměry: 300×300×25 mm
Čistá hmotnost: 1,7 kg
Rozsah vážení: 100 g - 150 kg
Jednotky vážení: kg / lbs
Rozlišení: 0,1 kg / lbs
Bezdrátové připojení: Bluetooth v5.0
Provozní teplota: 0 ~ 40 °C
Frekvence: 2402-2480 MHz
Max. výstup: 0 dBm
Zdroj napájení: 4 baterie LR 03 AAA 1,5 V
Materiál pouzdra: Tvrzené sklo, technický plast ABS 
Kompatibilita: Android 4.4 nebo iOS 9.0 (od iPhone 5S a novější) 
a vyšší, a Bluetooth v4.0 a vyšší



Specifikace - Mi Smart Scale 2

Rozměry: 280x280x22 mm
Čistá hmotnost: 1,2 kg
Rozsah vážení: 100 g - 150 kg
Jednotky vážení: kg / lbs
Rozlišení: 0,1 kg / lbs
Bezdrátové připojení: Bluetooth v5.0
Provozní teplota: 0 ~ 40 °C
Frekvence: 2402-2480 MHz
Max. výstup: 4 dBm
Zdroj napájení: 3 baterie LR03 AAA 1,5 V
Materiál pouzdra: Tvrzené sklo, technický plast ABS 
Kompatibilita: Android 4.4 nebo iOS 9.0 (od iPhone 5S a novější) 
a vyšší, a Bluetooth v4.0 a vyšší

Výrobce

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
Adresa: Room 1201, Building A4, National Animation 
Industry Base, No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin 
District, Hefei, Anhui, China

Další informace naleznete na www.xiaomi-czech.cz




