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Základní informace 
 

Hodinky obsahují celkem tři ručičky – první jsou hodinová a minutová a zobrazují aktuální čas.  

Druhá ručička ukazuje na stupnici pod sebou počet ušlých kroků  

ČAS NA HODINKÁCH NELZE MANUÁLNĚ NASTAVIT, NASTAVUJE SE AUTOMATICKY PO 

SPÁROVÁNÍ S APLIKACÍ V CHYTRÉM TELEFONU.  

Po boku hodinek je kulaté POWER tlačítko. Hodinky jsou přednastaveny, aby neměřily počet kroků 

Po dlouhém stisknutí (3s) hodinky zavibrují a tím potvrdí, že začaly počítat kroky.  

Tip: Při nízké teplotě může dojít k selhání této funkce. V takovém případě doporučujeme hodinky 

restartovat.   

Škála pro zobrazování počtu kroků začíná na hodnotě 400 – menší počet není zobrazen – a končí 

na hodnotě 20000 – větší počet kroků také nebude na hodinkách zobrazen.  

Tip: Po připojení k aplikaci můžete po úspěšné synchronizaci sledovat historii počtu kroků po 

každý den.  

  

Párování:  
  

Hodinky se synchronizují s aplikací Mi Home, která je dostupná na Google Play a také na AppStore.  

1. Aplikaci stáhněte a zaregistrujte se. Po registraci se přihlaste.  

2. Zvolte přidat zařízení (ikona +) a počkejte, až aplikace zobrazí hodinky  

3. Postupujte podle pokynů aplikace a spárujte hodinky  

4. Po kliknutí na ikonu spárováných hodinek můžete nastavit časové pásmo a také seznam 10 

kontaktů. Pokud Vám tyto kontakty budou volat, hodinky budou vibrovat.  

5. Aplikace může také vyžadovat kalibraci. Pokud o ni zažádá, nebo ji doporučí, spusťte ji.  

Hodinky lze připojit k telefonu s OS Android 4.4 a vyšším nebo iOS 7.0 a vyšším.  

Verze bluetooth, který mají hodinky: 4.0  

Tip: Hodinky nemusí po nastavení správného časového pásma (Prague, CZ) být aplikací 

nalezeny. V takovém případě, prosím, jako výchozí stát zvolte Čínu (China, Main Country). 

Opakujte postup a hodinky spárujte. Po spárování se zobrazí ikona připojených hodinek. 

Klikněte na ní a nastavte časové pásmo Pekingu (Beijing). Poté toto pásmo upravte na náš 

čas.   

  



 
 

Reset hodinek  
  

Pokud si přejet hodinky resetovat, podržte dlouze (12s) boční tlačítko. Hodinky reset potvrdí 

vibrací.  

  

Výměna baterie  
  

Hodinky obsahují baterii CR2430, kterou je po jejím vybití nutné vyměnit. Baterii nechte vždy 

měnit pouze u profesionála! Neodborná výměna může mít za následek poškozený kryt, při 

neodborné výměně se na toto poškození nevztahuje reklamace!  

Po výměně baterie může aplikace po připojení hodinek zažádat o její kalibraci. V takovém případě 

ji spusťte.  

Aplikaci Mi Home vždy zobrazuje aktuální stav baterie. Pokud je vybitá, nebo se vybíjí, aplikace Vás 

vyzve k její výměně.  

Tip: Baterii můžete ušetřit, pokud vypnete všechna upozornění.  

  

Používání  
  

Mějte prosím na paměti, že hodinky nesmí přijít do styku s magnety, vyvarujte se jejich pádu, který 

je může nenávratně poškodit.   

Hodinky jsou vodotěsné při ponoření do hloubky 1 metru na dobu 30 minut maximálně  

V případě styku s vodou se ujistěte, že tato není příliš tvrdá. Hodinky nesmí být čištěny chemickými 

rozpouštědly!  

  

 


