
Uživatelská příručka Mi Smart Speaker

Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od 

skutečného produktu podle modelu a oblasti.



Nabíječka

Uživatelská příručka 

Smart Speaker

Obsah balení Instrukce tlačítek

Klikněte na: Přehrát/Pozastavit
Podržte jej po dobu 5 sekund: Vstoupí do 
konfiguračního režimu

Klikněte na: Zakázat/povolit mikrofon

Synchronním podržením tlačítka „VOL +“ a „VOL -“ 
po dobu 5 sekund obnovíte tovární nastavení.

VOL +

VOL -
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Oranžová (stálé světlo)

Bílá (pomalu pulzuje)

Žlutá (rychle bliká)

Popis kontrolky

Mikrofon deaktivován

Režim konfigurace

Obnovení továrního nastavení



Co potřebujete, abyste mohli začít

Začínáme
1   Stáhněte si aplikaci Google Home

2   Zapojte zařízení

1    Váš  Mi Smart Speaker. 
2   Účet Google

Mobilní telefon nebo tablet, který
Má Android 5.0 nebo vyšší.
Funguje se sítí Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz (síť WPA-2 Enterprise nebude fungovat) Má 
zapnuté Bluetooth.

Připojení k internetu a zabezpečená bezdrátová síť.

Všechna nastavení a ovládací prvky během procesu nastavení se provádějí prostřednictvím aplikace Google 
Home, takže si ji budete muset stáhnout do telefonu nebo tabletu. Přejděte na svém zařízení do obchodu 
s aplikacemi. V systému iOS je to App Store a na zařízeních Android je to Obchod Google Play. 
V obchodě vyhledejte domovskou stránku Google a až najdete správnou aplikaci, stáhněte si ji 
a nainstalujte.

Nyní, když máme potřebný software, je čas nastavit samotný hardware. Vezměte napájecí adaptér 
dodaný se zařízením a zapojte jej do vstupního portu DC, poté vezměte adaptér a zapojte jej do 
elektrické zásuvky.

3   Nastavte si zařízení
Aplikace Google Home zahájí výukový program, ve kterém se zobrazí několik základních kroků 
nastavení, kterými se můžete řídit. Procházejte je a postupujte podle pokynů pro nastavení 
vašeho Mi Smart Speaker.

4   Mluvte se svým zařízením
Mi Smart Speaker má Google Assistant. Začněte tím, že řeknete „Hej Google“ a doma toho 
zvládnete mnohem více bez použití rukou.
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4 Hey Google

Přehrávejte a ovládejte 
hudbu

Pusťte si nějakou hudbu
Zvyšte hlasitost 
Další skladba

Ovládejte svůj domov

Zapnout světla

Nastavte termostat na 22 stupňů Je 

v kuchyni rozsvíceno?

Dokončete věci

Dobré ráno

Nastavte časovač na 15 minut

Nastavte budík na zítra v 7:00 

Remind me to buy milk tonight 

(Připomeňte mi, že mám dnes večer 

koupit mléko) 

Vysílejte, je čas večeře

Naplánujte si den a získejte 
odpovědi

Jaké jsou nejnovější zprávy?

Jaké je počasí tento víkend? 

Kolik je hodin v Londýně?

Co mám dnes na programu?

Zkuste zábavné věci

Řekni mi zajímavost

Co můžeš udělat?

Najdi můj telefon



Vstup 12V     1.5A

Bezdrátový IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Wi-Fi

Název Mi Smart Speaker

Model           L09G

Bluetooth    BT4.2 & A2DP

Technické specifikace

Klíčové vlastnosti

Enjoy music and entertainment
Přehrávejte a ovládejte hudbu, podcasty a rádio bez použití rukou. Pomocí Chromecastu můžete 
také streamovat videa do televize pomocí hlasu.
Naplánujte si den
S vaším svolením získejte pomoc s věcmi, jako jsou informace o počasí, místní čas nebo váš denní 
rozvrh.

Spravujte úkoly
S vaším svolením můžete nastavit budíky, časovače nebo připomenutí. Stačí říct „Hej Google.“

Ovládejte svůj domov
Jednoduše požádejte Google na svých reproduktorech, aby rozsvítil světlo nebo nastavil perfektní 
teplotu pomocí Nest.

Získejte odpovědi
Získejte odpovědi na výpočty, překlady a další.
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ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ PRÁVA A MŮŽETE MÍT JINÁ PRÁVA 
PŘEVEDENÁ ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, 
PROVINCÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE SKUTEČNĚ ZÁKONY NA SPOTŘEBITELE ULOŽIT 
MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBU. JINÉ NEŽ POVOLENO ZÁKONEM, XIAOMI NEVYLUČUJE, 
NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PRO PLNÉ 
POROZUMĚNÍ VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVÁME K KONZULTACI SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, 
PROVINCIE NEBO STÁTU.

Tato smluvní záruka se vztahuje pouze na hardwarové součásti produktu Xiaomi 
(dále „Produkt“) tak, jak byl původně dodán, a nevztahuje se na žádný software nebo jiná zařízení, která 
jsou ve vlastnictví společnosti Xiaomi nebo třetích stran, pro něž je poskytována nebo mají platit 
licenční smlouva s koncovým uživatelem nebo samostatná prohlášení o záruce/záruce nebo výjimky.

1 OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

XIAOMI zaručuje, že produkty jsou bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a používání 
v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu během záruční doby.

Doba trvání a podmínky související s právními zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. 
Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách 
společnosti Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi bude při běžném používání po 
výše uvedenou dobu bez vad materiálu a zpracování.
Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Xiaomi nenese 
odpovědnost za škody vzniklé nedodržením pokynů souvisejících s používáním Produktu.
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2   NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud je zjištěna hardwarová závada a společnost Xiaomi obdrží v záruční době platnou reklamaci, 
společnost Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění, nebo (3) vrátí produkt, s 
výjimkou případných nákladů za dopravu.

3   JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte doručit produkt v původním obalu nebo podobném obalu, který 
poskytuje stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou rozsahu 
zakázaného platnými zákony může společnost Xiaomi před přijetím záručního servisu vyžadovat 
předložení dokladů nebo dokladů o koupi a/nebo splnění registračních požadavků.

4   VYLOUČENÍ A OMEZENÍ
Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na produkt vyrobený 
společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi a identifikovatelný podle ochranných známek, obchodního názvu 
nebo loga „Xiaomi“ nebo „Mi“.
Omezená záruka se nevztahuje na žádné (a) škody způsobené přírodními zásahy, například údery blesku, 
tornáda, povodně, požár, zemětřesení nebo jiné vnější příčiny; (b) nedbalost; (c) komerční využití; (d) změny nebo 
úpravy jakékoli části produktu; (e) Škody způsobené používáním s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) Škody 
způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) Poškození způsobené provozem Produktu mimo 
povolené nebo zamýšlené použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo napájecím 
zdrojem; nebo (h) Škody způsobené službou (včetně upgradů a rozšíření) provedenou kýmkoli, kdo není 
zástupcem společnosti Xiaomi.
Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které jste případně uložili nebo 
zachovali na produktu. Je pravděpodobné, že data, software nebo jiné materiály v zařízení budou ztraceny nebo 
přeformátovány během servisního procesu, Xiaomi nenese odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu. 
Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření 
nebo dodatky k této omezené záruce. Pokud bude jakákoli podmínka považována za nezákonnou nebo 
nevymahatelnou, nebude tím ovlivněna nebo narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek.
S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak slibuje Xiaomi, budou poprodejní služby omezeny na zemi 
nebo region původního nákupu.
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Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a nebo 
nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto 
záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete těžit ze záruk od neoficiálního prodejce, který 
produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste 
produkt zakoupili.

5     PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony budou mít všechny předpokládané záruky (včetně 
záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) omezenou dobu trvání až do maximální doby trvání 
této omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše 
uvedené omezení nebude v těchto případech uplatněno.

6    OMEZENÍ ŠKODY

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony nebude Xiaomi odpovědná za žádné škody 
způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými škodami, včetně, ale bez omezení na 
ztrátu zisků, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané 
záruky nebo podmínky nebo podle jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi 
byla informována o možnosti takových škod. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení 
zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás 
nemusí vztahovat.

7 KONTAKTNÍ INFORMACE

Pro zákazníky navštivte webovou stránku: https://www.mi.com/en/service/warranty/
Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, 
autorizovaní distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě 
pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou Xiaomi může identifikovat.

8



9

Google Assistant

S reproduktorem Mi Smart Speaker můžete snadno mluvit s Googlem a užívat si hudbu doma pouze 
pomocí svého hlasu. Můžete přehrávat svou oblíbenou hudbu, ovládat hlasitost a vyhledávat informace 
o skladbě, kterou posloucháte, bez použití rukou. Můžete si také naplánovat svůj den, nastavit budíky 
a ovládat chytrá zařízení v domácnosti – stačí říct „Hej Google“ a začnete.

Vestavěný Chromecast™
Díky Chromecastu zabudovanému do reproduktorů se váš telefon stane vaším dálkovým ovládáním. 
Jednoduše klepněte na Cast z aplikací, které již znáte a máte rádi, streamujte hudbu z telefonu, tabletu 
nebo notebooku do reproduktorů.

Certifikace:

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu L09G je v souladu se 
směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení 
(WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. 
Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte 
na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí 
vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na instalačního technika nebo místní úřady 
pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.
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Pozor:

Produkt lze používat ve všech zemích Evropské unie (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/
IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR).
Aby byly splněny požadavky CE na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, musí být zařízení 
instalováno a provozováno ve vzdálenosti 20 cm (8 palců) nebo více mezi produktem a tělem celé 
osoby.
Adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.
Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v uživatelské příručce / návodu k použití.

Model napájecího adaptéru: EVSF+24120-1500
Výrobce: SHENZHEN AMC TECHNOLOGY CO., LTD
Model napájecího adaptéru: RD1201500-C55-153OG
Výrobce: Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co., Ltd.
Model napájecího adaptéru: CYXT18-120150EU
Výrobce: Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beĳing, China, 100085

Google, Android, Google Play, Google Home a další značky jsou ochranné známky společnosti Google 
LLC.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Název: Mi Smart Speaker
Model: L09G
Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beĳing, China, 100085




