Xiaomi Mi Bluetooth Speaker
Uživatelský manuál

Bezpečnostní pokyny a informace
●
●

●
●
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Je-li plně nabitý reproduktor ponechán bez použití, dojde po čase k jeho
samovolnému vybití.
Reproduktor nevystavujte povětrnostním podmínkám – přímému slunečnímu záření,
větru a dešti a používejte jej při teplotách 0–45°C, jinak hrozí, že nebude pracovat
správně.
Nevhazujte reproduktor do ohně, jelikož může dojít k jeho výbuchu. Dodržujte místní
předpisy. Je-li to možné, recyklujte jej. Nevhazujte jej do směsného odpadu.
Reproduktor nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, nepropichujte ani
jinak nepoškozujte. Neupravujte jej a nepokoušejte se do něj vkládat cizí předměty.
Používejte reproduktor pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání může
způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek
zrušení osvědčení a záruk. Nikdy nepoužívejte poškozený reproduktor.

Recyklace baterií
●

Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na běžnou skládku.
Recyklací baterií se zabývá nezisková organizace ECOBAT. Více informací
a seznam sběrných míst naleznete na stránkách w
 ww.ecobat.cz

Základní parametry
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Kapacita baterie
Doba nabíjení
Parametry vstupního USB
Rozměry
Hmotnost
Konektivita
Provozní teplota
Maximální výstup
Frekvenční odezva (-10dB)

1 500 mAh, 3,8V, uživatelsky nevyměnitelná
2,5 hodiny
až 2 A při 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 k použití
Spárování s mobilním telefonem
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Reproduktor zapněte delším podržením tlačítka Play/Pause. Zapnutí je indikováno
bíle svítícím kroužkem a vydáním zvukového signálu.
Zapněte Bluetooth na svém přístroji a přejděte do jeho nastavení.
Na reproduktoru podržte spodní tlačítko s piktogramem Bluetooth, uslyšíte čínské
upozornění, že je reproduktor v režimu vyhledávání.
V dostupných Bluetooth zařízeních ve svém přístroji uvidíte reproduktor s názvem
v čínských znacích. Spárujte jej.
Reproduktor po úspěšném spárování vydá upozornění v čínštině, že byl připojen
k zařízení.
Následně bude veškerá hudba ze zařízení směřována do reproduktoru. Na zařízeních
s Apple iOS lze přes vysouvací menu ze spodní části displeje zvolit, zda se má hudba
přehrávat z reproduktoru nebo přímo z telefonu. U zařízení s Android bude hudba
přehrávána z reproduktoru vždy, je-li telefon s reproduktorem spárován.
Úroveň nabití baterie reproduktoru lze sledovat v horním stavovém řádku telefonu,
kde se údaje o stavu baterie reproduktoru zobrazí po jeho spárování (platí jak pro
Xiaomi telefony, tak pro iOS a většinu verzí Androidu).
Reproduktor je vybaven mikrofonem, lze jej tak používat v režimu handsfree. Pro další
nastavení této funkce se podívejte do nastavení spárovaného zařízení ve vašem
telefonu.

Použití zařízení s paměťovou kartou a AUX vstupem a běžné používání reproduktoru
● Reproduktor zapněte delším podržením tlačítka Play/Pause. Zapnutí je indikováno
bíle svítícím kroužkem a vydáním zvukového signálu.
● Při připojení externího zařízení přes AUX konektor (3,5mm Jack) do reproduktoru
nebo při využívání slotu na paměťovou kartu je tento vstup upřednostňován a funguje
poměrně jednoduše:
○ AUX vstup – stačí zapojit například MP3 přehrávač a reproduktor bude
přehrávat to, co v přehrávači pouštíte.
○ Při vložení paměťové karty MicroSD bude reproduktor hrát automaticky
skladby nacházející se na kartě. Pro přepínání skladeb využijte tlačítek + a -,
která při delším podržení mají funkci přeskakování skladeb.
● Pro úpravu hlasitosti použijte tlačítka + a -.
● Pro přepnutí mezi přehráváním a pauzou krátce stiskněte horní tlačítko Play/Pause.
● Indikace stavu nabití reproduktoru je pouze hlasová a pouze v čínštině. Pro zjištění
přesnějšího stavu nabití baterie reproduktor spárujte přes Bluetooth a úroveň nabití
zjistíte přes indikaci ve stavovém řádku telefonu či tabletu.
● Pro vypnutí reproduktoru podržte tlačítko Play/Pause, dokud neuslyšíte zvuk
indikující vypnutí. Reproduktor se také sám automaticky vypne po několika minutách
nečinnosti.
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