
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS ÉS 
KARBANTARTÁS 

Figyelmesen olvassa el ezen kézikönyvet. 

A készülék első használata előtt töltse fel az 
akkumulátort teljes kapacitásra. 

A terméket kizárólag száraz tisztítókendővel tisztítsa. 

Kizárólag a javasolt gyártók kiegészítőit használja. 

TERMÉKISMERTETŐ FUNKCIÓLEÍRÁS 
ELSŐ INDÍTÁS 
Tartsa a gombot (3) min. 2 másodpercig és a 
hangfigyelmeztetés után engedje fel. A hangszóró készen áll 
a párosításra. 
 
ELSŐ PÁROSÍTÁS 
Kapcsolja be a Bluetooth-ot a készülékén és válassza a listából  
a MI  BT18  I készüléket. A sikeres párosítás   után hallja a 
 figyelmeztetés.

Mi Compact Bluetooth Speaker 2-t 
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A terméket állatok és elől elzárva tárolja. 

A készülék és kiegészítőinek nem rendeltetésszerű 
használata, ezek károsodása, vagy szakszerűtlen 
javításuk robbanáshoz és tűz keletkezéséhez vezethet. 

Ne használja a készüléket a működési hőmérséklet-
tartományon kívül. 
Ne tegye ki a készüléket esőnek, vagy nedves 
környezetnek – a készülék nem vízálló. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Hangszóró 4. Nyílás a huroknak 
2. Jelzőfény / mikrofon  5. Tápcsatlakozó 
3. Gomb 

TERMÉKISMERTETŐ 
Méretek:  50 x 32 mm 
Tömeg:  54 g 
Impedancia:  4 Ω 
Frekvenciasáv:   200 - 18 000 Hz 
Összeköttetés  Bluetooth 4.2 (dosah 10 m) 
Profilok:  A2DP / AVRCP / SPP 
BT készülék neve:   MI BT18 I 
Akkumulátor:  Li-Ion 3,7 V @ 480 mAh 
Tápcsatlakozó:   MicroUSB* 
Lejátszási idő: :   6 óra 70%-os hangerőn  
Kihangosító támogatása:  Igen 
Üzemi hőmérséklet:  0 až 40 °C 

 

*A kábel nem a csomag része 

 
 

 
ISMÉTELT PÁROSÍTÁS 
Kikapcsolt állapotban tartsa a gombot lenyomva (3) min.  
5 másodperc ideig. A hangszóró párosítás üzemmódba 
kapcsol. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a készülékén és 
válassza a listából a MI BT18 I készüléket. Sikeres párosítás 
esetén hangjelzést hall. 
 
BEJÖVŐ HÍVÁS 
Bejövő hívás esetén a zenelejátszás megáll és a hangszóró 
csengőhanggal figyelmezteti a hívásra. A hívást a gomb 
rövid megnyomásával veszi fel (3) majd újabb 
gombnyomással fejezi be (3). 

 
Jelzőfény 
Párosítás – kéken villog Teljesen feltöltve: kéken világít 
Párosítva – kéken pulzál Bejövő hívás: kéken villog 
Gyenge akkumulátor – pirosan pulzál 
Töltés – pirosan világít 

 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
A termékek összhangban állnak az érvényes európai normákkal és 
irányelvekkel. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a 
www.beryko.cz/manualy weboldalon 
 
A TERMÉK LESELEJTEZÉSE 
A termék és az elektronikus kiegészítői (pl. töltő, kábel, fülhallgató, USB 
kábel) nem kerülhetnek a háztartási hulladékkal azonos gyűjtőhelyre. 
 

GYÁRTÓ  
Ganzhou Dehuida Technology Co., Ltd., Dehuida Science and 
Technology Park, Huoyanshan Road, Anyuan District, Ganzhou, Jiangxi, 
China. 

 

  
Kínában gyártva 

 

http://www.beryko.cz/
http://www.beryko.cz/manualy

	BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS ÉS KARBANTARTÁS
	TERMÉKISMERTETŐ FUNKCIÓLEÍRÁS
	ELSŐ INDÍTÁS
	ELSŐ PÁROSÍTÁS
	Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

	TERMÉKISMERTETŐ
	ismételt párosítás
	BEJÖVŐ HÍVÁS
	Jelzőfény
	A TERMÉK LESELEJTEZÉSE
	GYÁRTÓ


