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Bezpečnostní pokyny a informace
 Je-li reproduktor plně ponechán bez použití, dojde po čase k jeho samovolnému vybití.
 Reproduktor nevystavujte povětrnostním podmínkám – přímému slunečnímu záření, větru a
dešti a používejte jej v teplotách 0°C - 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. Nevyhazujte jej do směsného odpadu.
 Reproduktor nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak
nepoškozujte. Reproduktor neupravujte 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 nebo
záruk. Nikdy nepoužívejte poškozený reproduktor.
Recyklace baterií
 Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku.
Recyklací baterií se zabývá nezisková organizace ECOBAT. Více informací a seznam sběrných
míst naleznete na internetových stránkách www.ekobat.cz

Základní parametry
 Kapacita baterií:
vyměnitelná)

1200 mAh, až 10 hodiny poslechu (baterie není uživatelsky

 Doba nabíjení
 Parametry vstupního USB
 Rozměry:
 Hmotnost:

3 hod
1A, 5V
150x60x25mm
225g

 Konektivita
 Provozní teplota:

Bluetooth 4.0
0°C - 45°C

 Maximální výstup:

2 x 1,8W

Návod k použití
Spárování s mobilním telefonem:
 Bluetooth reproduktor zapněte delším tlačítka, které naleznete na boku reproduktoru.
Zapnutí je indikováno blikající se modrou diodou a vydáním zvukového signálu.
 Zapněte Bluetooth na svém přístroji a přejděte do jeho nastavení.
 Vyberte reproduktor, který chcete s telefonem spárovat. V našem případě je název Mi
Bluetooth Speaker a spárujte jej.

 Pokud se telefon s reproduktorem spároval úspěšně, ozve se prolínavý zvuk.

Používání:
 Po spárování bude veškerá hudba směrována do zařízení reproduktoru. Na zařízeních Apple s
iOS lze přes vysouvací nabídku ze spodní části displeje zvolit, zda se má hudba přehrávat z BT
reproduktoru nebo přímo z telefonu. U telefonů s Androidem je toto možné nastavit
v nastavení bluetooth.
 Úroveň nabití baterie reproduktoru lze sledovat v horním stavovém řádku telefonu, kde se
údaje o stavu baterie v reproduktoru zobrazí po jeho spárování (platí jak Android, tak i iOS)
Indikátor stavu (dioda):
Barva
Modrá a červená
Modrá
Červená
Červená
Modrá

Blikání / svícení
Blikání (barvy se střídají)
Blikání
Blikání
Svítí
Svítí

Stav
Nespárováno s telefonem
Spárováno s telefonem
Vybitý reproduktor
Nabíjení
Nabito

Funkce:
 Zapnutí / vypnutí: delším stisknutím tlačítka
 Pauza / pokračování: stisknutím tlačítka

Nabíjení:
Pro nabíjení reproduktoru použijte jakoukoliv nabíječku s kabelem s konektorem microUSB.
Pro nabíjení můžete využít i powerbanku s kabelem s konektorem microUSB.

Technická podpora
 V případě technických problémů a dotazů nás kontaktujte na e-mail info@xiaomi-store.cz ,
případně na webu www.xiaomi-store.cz

