Xiaomi Mi Bluetooth Speaker
Užívateľský manuál

Bezpečnostné pokyny a informácie
●
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Ak je plne nabitý reproduktor ponechaný bez použitia, dôjde po čase k jeho
samovoľnému vybitiu.
Reproduktor nevystavujte poveternostným podmienkam - priamemu slnečnému
žiareniu, vetru a dažďu a používajte ho pri teplotách 0–45°C, inak hrozí, že nebude
pracovať správne.
Nevhadzujte reproduktor do ohňa, pretože môže dôjsť k jeho výbuchu. Dodržujte
miestne predpisy. Ak je to možné, recyklujte ho. Nevhadzujte ho do zmesového
odpadu.
Reproduktor nerozoberajte, nerozbíjajte, nedrvte, neohýbajte, neprepichujte ani inak
nepoškodzujte. Neupravujte ho a nepokúšajte sa doň vkladať cudzie predmety.
Používajte reproduktor len na špecifikované účely. Nesprávne používanie môže
spôsobiť vznik požiaru, výbuchu alebo iné nebezpečenstvo a môže mať za následok
zrušenie osvedčení a záruk. Nikdy nepoužívajte poškodený reproduktor.

Recyklácia batérií
●

Batérie obsahujú nebezpečné látky, ktoré by sa nemali dostať na bežnú skládku.
Recykláciou batérií sa zaoberá nezisková organizácia ECOBAT. Viac informácií a
zoznam zberných miest nájdete na stránkach www.ecobat.cz

Základné parametre
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Kapacita batérie
Doba nabíjania
Parametre vstupného USB
Rozmery
Hmotnosť
Konektivita
Prevádzková teplota
Maximálny výstup
Frekvenčná odozva (-10dB)

1 500 mAh, 3,8V, užívateľsky nevymeniteľná
2,5 hodiny
až 2 A pri 5 V
168 × 24,5 × 58 mm
270 g
Bluetooth 4.0, AUX 3,5 mm, MicroSD slot (až 32 GB)
0–45 ° C
3W×
 2 (4 Ohm, THD <1%)
85 Hz–20 kHz

Návod na použitie
Spárovanie s mobilným telefónom
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Reproduktor zapnite dlhším podržaním tlačidla Play / Pause. Zapnutie je indikované
bielo svietiacim krúžkom a vydaním zvukového signálu.
Zapnite Bluetooth na svojom prístroji a prejdite do jeho nastavenia.
Na reproduktora podržte spodné tlačidlo s piktogramom Bluetooth, počujete čínske
upozornenie, že je reproduktor v režime vyhľadávania.
V dostupných Bluetooth zariadeniach vo svojom prístroji uvidíte reproduktor s
názvom v čínskych znakoch. Spárujte ho.
Reproduktor po úspešnom spárovaní vydá upozornenie v čínštine, že bol pripojený k
zariadeniu.
Následne bude všetka hudba zo zariadenia smerovaná do reproduktora. Na
zariadeniach s Apple iOS dá cez vysúvacie menu zo spodnej časti displeja zvoliť, či
sa má hudba prehrávať z reproduktora alebo priamo z telefónu. Pri zariadeniach s
Android bude hudba prehrávaná z reproduktora vždy, keď je telefón s reproduktorom
spárovaný.
Úroveň nabitia batérie reproduktora možno sledovať v hornom stavovom riadku
telefónu, kde sa údaje o stave batérie reproduktora zobrazia po jeho spárovaní (platí
ako pre Xiaomi telefóny, tak pre iOS a väčšinu verzií Androidu).
Reproduktor je vybavený mikrofónom, možno ho tak používať v režime handsfree.
Pre ďalšie nastavenia tejto funkcie sa pozrite do nastavenia spárovaného zariadenia
vo vašom telefóne.

Použitie zariadenia s pamäťovou kartou a AUX vstupom a bežné používanie reproduktora
● Reproduktor zapnite dlhším podržaním tlačidla Play / Pause. Zapnutie je indikované
bielo svietiacim krúžkom a vydaním zvukového signálu.
● Pri pripojení externého zariadenia cez AUX konektor (3,5 mm Jack) do reproduktora
alebo pri využívaní slotu na pamäťovú kartu je tento vstup uprednostňovaný a funguje
pomerne jednoducho:
○ AUX vstup - stačí zapojiť napríklad MP3 prehrávač a reproduktor bude
prehrávať to, čo v prehrávači púšťate.
○ Pri vložení pamäťovej karty MicroSD bude reproduktor hrať automaticky
skladby nachádzajúce sa na karte. Pre prepínanie skladieb využite tlačidiel
+ a -, ktorá pri dlhšom podržaní majú funkciu preskakovanie skladieb.
● Pre úpravu hlasitosti použite tlačidlá + a -.
● Pre prepnutie medzi prehrávaním a pauzou krátko stlačte horné tlačidlo Play / Pause.
● Indikácia stavu nabitia reproduktora je len hlasová a len v čínštine. Pre zistenie
presnejšieho stavu nabitia batérie reproduktor spárujte cez Bluetooth a úroveň
nabitia zistíte cez indikáciu v stavovom riadku telefónu či tabletu.
● Pre vypnutie reproduktora podržte tlačidlo Play / Pause, kým nebudete počuť zvuk
indikujúci vypnutie. Reproduktor sa tiež sám automaticky vypne po niekoľkých
minútach nečinnosti.
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