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Uživatelský manuál



Sestavení náramku

Náramek Xiaomi Mi Band 2 se skládá ze 2 hlavních částí - řídící jednotky a náramku. Postup
pro sestavení náramku je následující:

Nabíjení baterie

Začínáme s chytrým náramkem
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Vezměte jádro Mi Bandu a náramek1. 2.

3.

Vložte jádro Mi Bandu do náramku

Zajistěte pásek na svém zápěstí
3.

Náramek Xiaomi Mi Band 2 vydrží na jedno nabití při běžném používání okolo 1 měsíce, pak dojde
k vybití baterie a vybídnutí k nabíjení. V obsahu balení je dodávána speciální nabíječka, do které se
zasouvá samotná řídící jednotka. Je tedy nutné v první řadě dle obráceného návodu výše vymonto-
vat řídící jednotku z náramku a zasunout ji do nabíječky.

Samotná nabíječka disponuje USB konektorem a lze ji zasunout do standardní nabíječky pro mobilní 
telefony, powerbanky nebo USB počítače. O průběhu nabíjení Vás informuje displej zařízení. 

Vybitá
baterie

50 %
baterie

Nabitá
baterie



Použití tlačítka

Stažení aplikace

3

Ke spárování Xiaomi Mi Band 2 s mobilním telefonem je nezbytná o�ciální aplikace Mi Fit, kterou 
můžete
stahovat z o�ciálního obchodu Google Play pro Android nebo AppStore pro iOS. Pokud je Váš telefon 
vybaven aplikací pro čtení QR kódu, můžete aplikaci pro Android stáhnout a nainstalovat pomocí 
následujícího QR kódu:

Použití tlačítka

Xiaomi Mi Band 2 umožní díky tlačítku přepínat jednotlivé režimy zobrazení. Opakovaným přiložením 
prstu přepínáte mezi režimy zobrazení času, ušlých kroků a srdečního tepu. Po spárování s telefonem 
lze v nastavení povolit ještě další režimy (zbývající baterie, ušlá vzdálenost, spálené kalorie apod.). 

Režimy zobrazení

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.hm.health https://itunes.apple.com/us/app/mi-�t/id938688461?mt=8

Čas Kroky Srdeční tep



Spárování s mobilním telefonem
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Xiaomi Mi Band 2 umožňuje připojení k mobilnímu telefonu pro detailnější statistiky nebo noti�kace z 
telefonu. Jako první je nutné stáhnout a nainstalovat o�ciální aplikaci (viz předchozí bod). Ke spárování 
s mobilním telefonem nejprve plně nabijte Mi Band 2, aktivujte Bluetooth na mobilním telefonu, 
spusťte aplikaci Mi Fit a postupujte podle instrukcí.

Během procesu párování bude nutné přihlášení nebo vytvoření účtu Xiaomi. Pokud telefon napoprvé 
nevyhledá náramek ve Vaší blízkosti, proces několikrát opakujte (nebo restartujte mobilní telefon). 
Video návod ke spárování naleznete zde:

Použití aplikace Mi Fit

Díky aplikaci Mi Fit můžete synchronizovat údaje z �tness náramku Xiaomi Mi Band 2 do svého mobil-
ního telefonu a aplikace Mi Fit. Díky tomu získáte detailnější přehled Vašich ušlých kroků, aktivních 
minut nebo statistiky spánku. Aplikace Mi Fit Vám umožní prohlížet detailní statistiky pohybu i spánku 
od počátku používání některého �tness zařízení společnosti Xiaomi.

Poznámka: Mi Band 2 zaznamenává Váš pohyb nezávisle na spárování s mobilním telefonem, data lze tedy 
synchronizovat kdykoliv během dne i měsíce.

Přehled aktivit

https://www.youtube.com/watch?v=GLvBQ5wVmyA
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Xiaomi Mi Band 2 disponuje funkcí alarmu, který dokáže uživatele vzbudit pomocí vibrací. Alarm 
nastavíte skrze aplikaci Mi Fit v sekci Nastavení. Přidat lze až 3 alarmy s různým nastavením času a 
opakování. K zastavení alarmu stačí rukou poklepat na náramek nebo stisknout tlačítko.

Alarm

Náramek Vás dokáže vibracemi a informací na displeji upozornit, pokud telefon přijímá hovor, SMS 
nebo noti�kaci z jiné aplikace. Ve výchozím nastavení upozorňuje náramek pouze na příchozí hovory, 
zbylé noti�kace musíte povolit ručně skrze aplikaci Mi Fit v sekci Nastavení. Pro správnou funkci noti-
�kací je nezbytná aplikace Mi Fit, která je spárována s Vaším náramkem (viz výše) a mobilní telefon 
musí být v dosahu Bluetooth.

Noti�kace


