
 

 

Přepnutí náramku do angličtiny pomoci aplikace Notify & Fitness  
 

Pomocí následujícího postupu lze CN verzi náramku Xiaomi Mi Band 4 přepnout do anglického 

jazyka a zároveň mít nastavený primární jazyk telefonu češtinu. Tento postup lze praktikovat pouze na 

zařízeních s operačním systémem Android. Řešení je aktuální a je možné, že s novou aktualizací, se 

objeví nějaké problémy. K následujícímu postupu budete potřebovat:  

• Android zařízení   

• Mi Band 4  

• Mi Fit aplikaci  

• Notify & Fitness (verze 8.9.1.+) 

 

Jako první krok, je nutné nainstalovat na Vašem telefonu Mi Fit aplikaci a k ní spárovat Váš náramek 

Mi Band 4. K aplikaci doporučujeme se přihlašovat prostřednictvím Xiaomi účtu ( Ne Facebook, ne 

Google účet). Po úspěšném spárování náramku se automaticky stáhne a nainstaluje nejnovější verze 

firmwaru. Poté můžete přistoupit k následujícím krokům. V tomto momentě je nutné provést dva kroky 

a to, zapnout „Zjistitelný režim“ a vypnout „Pairing restrictions“ Váš náramek tak bude dostupný i pro 

jiné aplikace. 

 

 

 

 

 

 

https://www.xiaomimarket.cz/xiaomi-mi-band-4/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.hm.health&hl=cs
https://www.apkmirror.com/apk/onezerobit/notify-fitness-for-mi-band/notify-fitness-for-mi-band-8-9-1-release/notify-fitness-for-mi-band-8-9-1-android-apk-download/?fbclid=IwAR0N-nATWJIDHZyq0FPjP9Bzc3UmdsmBfnbxlm08qD8brav-jclYrNkN5r0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.hm.health&hl=cs


 

 

 

Dále je nutné nainstalovat aplikaci Notify & Fitness. Aplikaci stáhněte z tohoto odkazu a nainstalujte:  

Link ke stažení - klikni zde  

Je nutné nainstalovat aplikaci z odkazu, a ne z obchodu play, kde je pro Českou republiku dosud starší 

verze bez podpory nové generace náramku. Otevřete aplikaci Notify a Fitness. Náramek by se měl 

automaticky spárovat, jelikož je již spárován s aplikací Mi Fit. Udělte aplikaci všechna požadovaná 

oprávnění. Poté již lze pod položkou „Nastavení >> Nástroje >> Jazyk Mi Bandu“ můžete změnit jazyk 

náramku na angličtinu.  

 

 

 

 

 

Poté bude s největší pravděpodobností nutné odinstalovat aplikaci Mi Fit, jelikož hrozí riziko, že se tyto 

dvě aplikace budou navzájem rušit. Nadále tedy budete využívat aplikaci Notify & Fitness, která je více 

než plnohodnotnou náhradou. Neleznete zde dokonce více funkcí než v oficiální aplikaci.  

Doufáme, že se vše povedlo a celý postup jste hravě zvládli a v případě, že by se objevili nějaké 

nejasnosti, přikládáme odkaz na fórum, kde se daná problematika řeší.  

 

 

 

 

https://www.apkmirror.com/apk/onezerobit/notify-fitness-for-mi-band/notify-fitness-for-mi-band-8-9-1-release/notify-fitness-for-mi-band-8-9-1-android-apk-download/?fbclid=IwAR0N-nATWJIDHZyq0FPjP9Bzc3UmdsmBfnbxlm08qD8brav-jclYrNkN5r0
https://geekdoing.com/threads/international-firmware-for-mi-band-4.970/

