
Navodila za uporabo pametne ure Mi

Vse slike so samo za ilustracijo in se lahko razlikujejo od 

dejanskega izdelka po modelu in regiji.
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PolnilecNavodila za uporaboPametna ura

Seznam pakiranja

Navodila za gumbe

Onemogočanje/omogočanje mikrofona

Sinhrono držite tipko “VOL +” in “VOL -” 
10 sekund, da ponastavite tovarniške 
nastavitve

VOL +

VOL -MiSho
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Kaj potrebujete za začetek

Začetek

1 Prenesite aplikacijo Google Home

2 Priključite napravo

1 Vaša pametna ura Mi 2        
2 Google Račun
3

4

Mobilni telefon ali tablični računalnik

Ima Android ™ 5.0 ali novejšo različico

Deluje z omrežjem WiFi 2,4 GHz (omrežje WPA-2 
Enterprise ne deluje)

Internetna povezava in varno brezžično omrežje

Vse nastavitve in kontrole med postopkom nastavitve se 
izvajajo prek aplikacije Google Home, zato jih boste morali 
prenesti v telefon ali tablični računalnik. Pojdite v trgovino 
aplikacij v svoji napravi. V iOS -u je to App Store, v napravah 
Android pa Trgovina Google Play. Ko ste v trgovini, poiščite 
Google Home in ko najdete pravo aplikacijo, jo prenesite in 
namestite.

Zdaj, ko imamo programsko opremo, ki jo potrebujemo, je 
čas, da nastavimo strojno opremo. Vzemite napajalnik, ki je 
priložen napravi, in ga priključite v vhod, nato pa vzemite 
drugi konec kabla in ga priključite v vtičnico v steni.

MiSho
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3 Nastavite napravo

4 Mala pomoč za začetek in konec dneva.

Aplikacija Google Home bo začela vadnico in prikazala 
številne osnovne korake nastavitve, ki jih morate upoštevati. 
Pomaknite se med njimi in sledite navodilom za nastavitev 
Mi pametne ure.

Govorite se z Googlom na svoji pametni uri Mi, da nastavite 
alarm, uživate v glasbi, preverite čas naslednjega sestanka, 
nadzirate svoj pametni dom in še več - prostoročno.

MiSho
p.s

i



5

Začnite dan:

Zbudite se s stotinami zvočnih in medijskih alarmov. Poleg 
tega preverite vreme, si oglejte svoj koledar, pridobite 
informacije o potovanjih, novice in drugo - vse prosto.

Sprostite se zvečer:

Prosite Google, naj ugasne luči, zaklene vrata in predvaja 
sproščujočo glasbo, ko se pripravite na spanje. Ogledate si 
lahko tudi predloge alarmov in jih nastavite prek glasu ali 
dotika.

Nadzirajte povezani dom:

Z glasom upravljajte svoje pametne domače naprave. 
Vklopite luči, nastavite termostat, preverite varnostno 
kamero in še več - za začetek samo recite »Ok Google«.

Uživajte v svoji najljubši glasbi:

Pogovorite se z Googlom, da predvajate svojo najljubšo 
glasbo in radio. Pametna ura deluje tudi s Chromecastom, 
zato lahko z glasom predvajate svoje najljubše oddaje, filme 
ali glasbo na televizor ali zvočnike.

Ok Google
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Vnos 5V     2A

Brezžično    IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz WiFi

Ime Mi pametna ura

Model                X04G

Zvočnik 1,5-palčni zvočnik za celoten obseg

Zaslon     3.97”

Mikrofon              Z 2 mikrofoni

Bluetooth        BT4.2 & A2DP

Tehnične specifikacije

Delovna frekvenca in moč radijske frekvence: WiFi: 

2412MHz~2472MHz(≤20dBm for UK)

BT: 2402MHz~2480MHz(≤10dBm for UK)

BLE: 2402MHz~2480MHz(≤10dBm for UK)MiSho
p.s
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OBVESTILO O GARANCIJI

1 OMEJENA GARANCIJA NA IZDELEK

TA GARANCIJA VAM DAJE POSEBNE PRAVICE IN MORDA 

IMATE TUDI DRUGE PRAVICE, KI JIH POSEDUJEJO ZAKONI 

VAŠE DRŽAVE. V NEKATERIH DRŽAVAH LAHKO ZAKON O 

POTROŠNIKU VKLJUČUJE MINIMALNO GARANCIJSKO 

OBDOBJE. DRUGAČE, KOT JIH DOVOLJUJE ZAKON, XIAOMI 

NE IZKLJUČUJE, OMEJUJE IN ODLOŽI DRUGIH PRAVIC, KI 

JIH IMATE. ZA POPOLNO RAZUMEVANJE VAŠIH PRAVIC  

VAS VABIMO, DA SE SEZNANITE Z ZAKONI VAŠE DRŽAVE.

Ta pogodbena garancija velja samo za strojne komponente izdelka 
Xiaomi (v nadaljevanju „izdelek“), kot je bil prvotno dobavljen, in 
ne velja za programsko opremo ali drugo opremo, ki je v lasti 
podjetja Xiaomi ali tretjih oseb, za katere velja licenčna pogodba za 
končnega uporabnika ali ločena garancija /garancijske izjave ali 
izključitve so podane ali namenjene uporabi.

XIAOMI jamči, da so izdelki brez napak v materialih in izdelavi 
pri normalni uporabi in uporabi v skladu z ustreznim 
uporabniškim priročnikom za izdelek v času garancije.

Trajanje in pogoji, povezani s pravnimi garancijami, so določeni z 
ustreznimi lokalnimi zakoni. Za več informacij o ugodnostih

MiSho
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potrošniške garancije glejte
Uradno spletno mesto Xiaomi
https://www.mi.com/en/service/warranty/.

Xiaomi prvotnemu kupcu jamči, da bo njegov izdelek Xiaomi ob 
običajni uporabi v zgoraj omenjenem obdobju brez napak v 
materialih in izdelavi.

Xiaomi ne jamči, da bo delovanje izdelka nemoteno ali brez napak.

Xiaomi ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja 
navodil v zvezi z uporabo izdelka.

2 PRAVNA SREDSTVA

Če Xiaomi odkrije napako v strojni opremi in v času garancijskega 
roka prejme veljaven zahtevek, bo Xiaomi bodisi (1) brezplačno 
popravil izdelek, (2) zamenjal izdelek ali (3) izdelek povrnil, 
izključujoč morebitno pošiljanje stroški.

3 KAKO PRIDOBITI GARANCIJSKO STORITEV

Za pridobitev garancijske storitve morate izdelek dostaviti v 
originalni ali podobni embalaži, ki zagotavlja enako stopnjo zaščite 
izdelka, na naslov, ki ga je navedel Xiaomi. Razen v obsegu, ki ga 
prepoveduje veljavna zakonodaja, lahko Xiaomi od vas zahteva, da 
predložite dokazila ali dokazila o nakupu in / ali upoštevate zahteve 
za registracijo, preden prejmete garancijski servis.

4 IZKLJUČITVE IN OMEJITVE

MiSho
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Če Xiaomi ne določa drugače, ta omejena garancija velja samo za 
Izdelek, ki ga proizvaja ali za Xiaomi, in ki je prepoznaven po 
blagovnih znamkah, trgovskem imenu ali "Xiaomi" oz.
Logotip "Mi".
Omejena garancija ne velja za nobeno (a) škodo zaradi naravnih ali 
božjih dejanj, na primer udara strele, tornada, poplave, požara, 
potresa ali drugih zunanjih vzrokov; (b) malomarnost; (c) 
komercialna uporaba; (d) spremembe ali modifikacije katerega koli 
dela izdelka; (e) škoda, ki jo povzroči uporaba z izdelki, ki niso 
Xiaomi; (f) škoda, ki jo povzroči nesreča, zloraba ali zloraba; (g) 
poškodbe, ki nastanejo zaradi delovanja izdelka zunaj dovoljene ali 
predvidene uporabe, ki jo opisuje Xiaomi, ali zaradi nepravilne 
napetosti ali napajanja; ali (h) škodo, ki jo povzroči storitev 
(vključno z nadgradnjami in razširitvami), ki jo izvede kdo, ki ni 
zastopnik podjetja Xiaomi.
Vaša odgovornost je, da varnostno kopirate vse podatke, 
programsko opremo ali drugo gradivo, ki ste ga morda shranili ali 
shranili v izdelku. Med servisnim procesom je verjetno, da bodo 
podatki, programska oprema ali drugi materiali v opremi izgubljeni 
ali preoblikovani, Xiaomi ne odgovarja za takšno škodo ali izgubo. 
Noben prodajalec, zastopnik ali zaposleni podjetja Xiaomi ni 
pooblaščen za kakršne koli spremembe, razširitve ali dopolnitve te 
omejene garancije. Če se šteje, da je kateri koli izraz nezakonit ali 
neizvršljiv, se zakonitost ali izvršljivost preostalih pogojev ne vpliva 
in ne oslabi.
Razen če to prepoveduje zakon ali drugače obljublja Xiaomi, bodo 
poprodajne storitve omejene na državo ali regijo prvotnega nakupa.

Izdelki, ki niso bili ustrezno uvoženi in/ali niso bili pravilno izdelani 
s strani Xiaomi in/ali niso bili ustrezno kupljeni pri Xiaomi ali 
uradnem prodajalcu Xiaomi, niso zajeti v teh garancijah. V skladu z 
veljavno zakonodajo lahko izkoristite garancije neodvisnega 
prodajalca, ki je izdelek prodal. Zato vas Xiaomi vabi, da se obrnete 
na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.
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5 IMPLICIRANE GARANCIJE

Razen v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja, bodo 
vse implicitne garancije (vključno z garancijami o prodaji in 
ustreznosti za določen namen) omejene do največ tega trajanja 
omejene garancije. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev 
trajanja implicitne garancije, zato zgornja omejitev v teh 
primerih ne bo uporabljena.

6 OMEJITEV ŠKODE

Razen v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja, Xiaomi 
ne odgovarja za kakršno koli škodo, povzročeno zaradi nesreč, 
posrednih, posebnih ali posledičnih škod, vključno, vendar ne 
omejeno na izgubo dobička, prihodkov ali podatkov, škode, ki je 
posledica kakršne koli kršitve izrecne ali implicitne škode. 
garancijo ali pogojem ali v skladu s katero koli drugo pravno 
teorijo, tudi če je bil Xiaomi obveščen o možnosti takšne škode. 
Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve 
posebne, posredne ali posledične škode, zato zgornja omejitev ali 
izključitev morda ne velja za vas.

7 PODATKI ZA KONTAKT

Za stranke obiščite spletno stran:
https://www.mi.com/en/service/warranty/
Kontaktna oseba za poprodajne storitve je lahko katera koli 
oseba v pooblaščenem servisnem omrežju Xiaomi, pooblaščeni 
distributerji Xiaomi ali končni prodajalec, ki vam je izdelke 
prodajal. Če ste v dvomih, se obrnite na ustrezno osebo, ki jo 
lahko prepozna Xiaomi.
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Pomočnik Google
Mi pametna ura Mi, zasnovana za bivanje na vaši nočni omarici, 
ima 4 -palčni zaslon na dotik in ponuja čudovite vizualne izkušnje, 
ko jih najbolj potrebujete: zjutraj, ko se zbudite, in zvečer, ko ste 
pripravljeni na spi. Z Googlovo pomočjo prebujanje in priprava na 
spanje nikoli nista bila lažja. Postavite mu vprašanja in mu povejte, 
naj naredi stvari - odziva se na vaš glas ali dotik. Začnite z »Ok 
Google«, da nastavite alarm, uživate v glasbi, preverite čas 
naslednjega sestanka, nadzirate svoj pametni dom in še več-vse 
prostoročno.
Vgrajen Chromecast ™
Vaša pametna ura deluje tudi s Chromecastom, zato lahko svoje 
priljubljene oddaje, filme ali glasbo pretakate na televizorju ali 
zvočnikih samo z glasom.

Certifikati:

S tem Xiaomi Communications Co., Ltd izjavlja, da je 
radijska oprema tipa X04G v skladu z Direktivo o 
radijski opremi 2017. Celotno besedilo izjave o 
skladnosti UKCA je na voljo na naslednjem spletnem 
naslovu:
http://www.mi.com/global/service/support/dec 
laration.html

Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in 
elektronska oprema (OEEO kot v direktivi 2012/19/EU), 
ki je ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi 
odpadki. Namesto tega bi morali zaščititi zdravje ljudi in 
okolje tako, da svojo odpadno opremo predate na 
določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne 
električne in elektronske opreme, ki ga imenuje vlada ali 
lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bo 
pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za 
okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in 
pogojih za takšna zbirna mesta se obrnite na monterja 
ali lokalne oblasti.
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Pozor:

Izdelek se lahko uporablja v vsej Evropski uniji
držav.
Zaradi skladnosti z zahtevami CE glede izpostavljenosti 
radiofrekvenčnemu sevanju naprava
mora biti nameščen in upravljan 20 cm (8 palcev) ali več
med izdelkom in celotnim telesom osebe.
Adapter mora biti nameščen v bližini opreme in
mora biti lahko dostopen.

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC. Delovanje je 
odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava ne sme 
povzročiti škodljivih motenj in (2) Ta naprava mora sprejeti 
vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo 
nezaželeno delovanje.
Pozor: Spremembe ali predelave te enote, ki jih ni izrecno 
odobrila oseba, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo 
pooblastila uporabnika za uporabo opreme.
OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je v skladu z 
omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. 
delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da 
zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v 
stanovanjski instalaciji. Ta oprema ustvarja, uporablja in 
lahko oddaja radiofrekvenčno energijo, in če ni nameščena in 
uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive 
motnje v radijski komunikaciji. Vendar pa ni zagotovila, da 
do motenj pri določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema 
povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem 
sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z vklopom in vklopom 
opreme, uporabnika spodbujamo, da poskuša odpraviti 
motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:
 —Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte ločitev med opremo in sprejemnikom.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by 
the party responsible for compliance could void the 
user’s authority to operate the equipment.
FCC radiation exposure
This equipment complies with FCC radiation exposure 
limits set forth for an uncontrolled environment. This 
equipment should be installed and operated with 
minimum distance of 20 cm between the radiator and 
your body. This transmi�er must not be co-located or 
operating in conjunction with any other antenna or 
transmi�er.
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Nalepko s specifikacijo izdelka najdete na dnu naprave.

Google, Android, Google Play, vgrajeni Chromecast in druge 
povezane znamke in logotipi so blagovne znamke podjetja Google 
LLC. Pomočnik Google ni na voljo v nekaterih jezikih in državah.

Ime: Mi Smart Clock
Model: X04G
Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd. Naslov: #019, 9. 
nadstropje, stavba 6, 33 Xi'erqi Middle Road, okrožje Haidian, 
Beĳing, Kitajska, 100085

This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired 
operation.
Caution: Changes or modifications to this unit not 
expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate 
the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
 —Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and 
receiver.

—Opremo priključite v vtičnico na tokokrogu, ki je 
drugačen od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
—Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega 
radijskega/televizijskega tehnika.
Spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za 
skladnost, izrecno ne odobri, bi lahko razveljavile 
pooblastila uporabnika za uporabo opreme.
Izpostavljenost FCC sevanju
Ta oprema je v skladu z mejnimi vrednostmi 
izpostavljenosti sevanja FCC, določenimi za nenadzorovano 
okolje. To opremo je treba namestiti in upravljati z 
najmanjšo razdaljo 20 cm med radiatorjem in vašim 
telesom. Ta oddajnik ne sme biti nameščen skupaj ali 
delovati skupaj s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.
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