Mi Portable Bluetooth Speaker
Užívateľská príručka

Napájací port

Tlačidlo napájania

Indikátor

Návod na použitie
Nabíjanie
Pri nabíjaní vypnutého reproduktora svieti indikátor oranžovo a zhasne, keď je reproduktor plne nabitý.
Pri nabíjaní zapnutého reproduktora sa nezobrazí žiadna indikácia nabíjania.
Ak zapnete reproduktor, keď je takmer vybitý, indikátor oranžovo bliká. Čo najskôr reproduktor nabite.
Zapnutie
Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd a indikátor sa na 1 sekundu modro rozsvieti.
Potom je reproduktor zapnutý. Po prvom zapnutí reproduktor čaká na pripojenie.
Vypnutie
Pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd.
Resetovanie
Ak sa vyskytnú problémy so zvukom, Bluetooth alebo nabíjaním batérie, stlačte a podržte tlačidlo napájania
po dobu 12 sekúnd. Reset je dokončený po tom, čo sa indikátor na 1 sekundu rozsvieti oranžovo.

Pripojenie
Pripojenie k zariadeniu
Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd a indikátor sa na 1 sekundu modro rozsvieti.
Potom je reproduktor zapnutý.

Indikátor potom bliká modro, čo znamená, že reproduktor čaká na pripojenie. Povoľte na svojom zariadení
Bluetooth, potom vyhľadajte a pripojte sa k "Mi Portable Bluetooth Speaker". Pokiaľ je vyžadovaný prístupový kód,
zadajte "0000". Po úspešnom pripojení reproduktora so zariadením bude indikátor svietiť na modro. Ak reproduktor
nie je do 30 minút pripojené žiadne zariadenie, automaticky sa vypne.
Automatické pripojenie
Mi Portable Bluetooth Speaker sa po zapnutí automaticky pripojí k nedávno párové zariadenie Bluetooth. Pokiaľ nie
je zistená žiadna histórie pripojenie alebo sa pripojenie k akémukoľvek zariadeniu Bluetooth nepodarí, indikátor
začne blikať modro a reproduktor prejde do režimu čakania na pripojenie.
Poznámka: Ak sa reproduktor nemôže automaticky pripojiť k zariadeniu, budete ho musieť pripojiť ručne
prostredníctvom Bluetooth nastavenia daného zariadenia.
Pripájanie k novému zariadeniu
Uistite sa, že je reproduktor vypnutý. Ak chcete zabrániť automatickému pripojenie ku predtým spárovanému
zariadenie, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 6 sekúnd. Indikátor bude 1 sekundu modro svietiť,
reproduktor sa zapne a prejde do režimu čakania na pripojenie. Povoľte na svojom novom zariadení Bluetooth
a potom k nemu pripojte reproduktor.
Pripojenie bolo prerušené
Ak sa vaše zariadenie dostane mimo dosahu reproduktora, pripojenie sa preruší. Ak sa vaše zariadenie vráti
behom 30 minút do dosahu reproduktora, reproduktor sa znovu automaticky pripojí k vášmu zariadeniu. Ak sa
reproduktor do 30 minút nepripojí k žiadnemu zariadenie, automaticky sa vypne.
Ak je Bluetooth na vašom zariadení deaktivované alebo je zariadenie vypnuté, reproduktor automaticky prejde do
režimu čakania na pripojenie.

Funkcia True Wireless Stereo
Funkcia true wireless stereo umožňuje, aby sa dva Mi Portable Bluetooth Speaker vzájomne spojili a zabezpečili
tak bezdrôtový zvuk so stereofónnym efektom.
Povolenie funkcie True Wireless Stereo
Spôsob A:
Pripojte reproduktor A k vášmu zariadeniu. Dvakrát stlačte tlačidlo napájania reproduktora A, aby ste vstúpili do
režimu párovania True Wireless Stereo. Zapnite reproduktor B, uistite sa, že čaká na pripojenie a nie je pripojené
žiadne zariadenie. Obaja reproduktory sa potom automaticky spojí.
Spôsob B:
Zapnite oba reproduktory Mi Portable Bluetooth Speaker a uistite sa, že nie sú pripojené k žiadnym zariadením.
Dvakrát stlačíte napájacie tlačidlo jedného z reproduktorov, reproduktory vstúpi do režimu párovania True
Wireless Stereo a potom sa automaticky navzájom prepoja. Povoľte na svojom zariadení funkciu Bluetooth
a potom ho pripojte k reproduktorom.
Zakázanie funkcie True Wireless Stereo
Ak chcete deaktivovať funkciu True Wireless Stereo, stlačte dvakrát napájací tlačidlo jedného z reproduktorov.

Poznámky:
• Ak sú reproduktory úspešne pripojené k vášmu zariadenie, je povolená funkcia True Wireless Stereo.
Reproduktor s modrým indikátorom je reproduktor pravého kanála, reproduktor s modro blikajúcim indikátorom
je reproduktor ľavého kanálu. Ovládanie ako Prehrať / Pozastaviť je k dispozícii na oboch reproduktoroch.
• Ak je počas hovoru povolená funkcia True Wireless Stereo, funguje len reproduktor pravého kanála.

Ovládanie tlačidla

Režim volania

Hudobný režim

Funkcia

Ovládanie

Zapnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 s

Vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 s

Prijatie hovoru

Stlačte tlačidlo napájania

Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo napájania

Stlmenie

Stlačte dvakrát tlačidlo napájania

Prehrávanie

Stlačte tlačidlo napájania

Pozastavenie

Stlačte tlačidlo napájania

Povolenie / zakázanie funkcie
True Wireless Stereo

Stlačte dvakrát tlačidlo napájania

Špecifikácie
Model: XMYX04WM
Čistá hmotnosť: 190 g
Vstup: 5 V 1 A
Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 5.0
Dosah bezdrôtovej siete: 10 m (otvorený priestor bez prekážok)
Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2 402-2 480 MHz (pre EÚ)
Maximálny vysielací výkon pre BT : 10 dBm (pre EÚ)
Maximálny vysielací výkon pre BLE: 10 dBm (pre EÚ)

Napájací port: typ C
Bluetooth profily: HFP/A2DP/AVRCP
Rozmery: 86 × 86 × 45 mm

Informácie o OEEZ
Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ
podľa smernice 2012/19 / EÚ), ktorá by nemala byť zmiešaná s netriedeným domácim odpadom.
Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového
zariadenia do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení,
ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných
miest získate od inštalatéra alebo miestnych úradov.

EÚ vyhlásenie o zhode
Týmto Tiinlab prehlasuje, že rádiové zariadenie typu XMYX04WM vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.
Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Bezpečnostné upozornenie
· Nevystavujte batérie alebo sady batérií nadmernému teplu, napr. slnku, ohňu a pod.
· Výmena batérie za nesprávny typ môže narušiť ochranu (a spôsobiť napr. požiar, výbuch, únik korozívneho
elektrolytu atď.).
· Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej peci alebo mechanické pomliaždenia alebo rozrezanie batérie
môže viesť k výbuchu.
· Ponechanie batérie v extrémne vysokých okolitých podmienkach môže viesť k výbuchu alebo úniku
horľavých kvapalín alebo plynov.
· Batérie vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavé kvapaliny
alebo plynu.
· Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom.
· Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
· Maximálna prevádzková teplota okolia produktu je 40°C.
· Reproduktor je možné používať v tropickom podnebí.
· Na zariadenie neklaďte zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálené sviece.
· Je potrebné venovať pozornosť ekologickým aspektom likvidácie batérií.
Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte po dlhú dobu vysokú hlasitosť.
Symbol označuje jednosmerné napätie.

Informácie o označení sú umiestnené v spodnej časti reproduktora.
Slovné značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG,
Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločností Xiaomi Inc. je na základe licencie. Ostatné ochranné
známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tiinlab Acoustic Technology Limited
(a Mi Ecosystem company)
Adresa:
Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street,
Nanshan District, Shenzhen 518055, China
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Vyrobené pre:
Výrobca:

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

