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Poděkování
Děkujeme Vám za nákup výrobku Mi Bluetooth Receiver. Věříme, že Vám bude výrobek
dlouho a poctivě sloužit.
Proto prosíme věnujte chvilku času k přečtení této příručky, aby Vám Mi Bluetooth Receiver
spolehlivě fungoval co nejdéle.
V případě jakýchkoliv dotazů a problémů nás prosím kontaktujte na podpoře Xiaomi-Store.cz
Váš Tým Xiaomi-Store.cz

Bezpečnostní informace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která
jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a
podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj
vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se
neměly dostat na standardní skládku. Vysloužilý elektrospotřebič nám můžete přinést
k ekologické likvidaci i do naší prodejny (www.xiaomi-store.cz). Sběr a likvidaci
elektroodpadu pro nás zajišťuje REMA Systém, a.s.
Výrobek se nepokoušejte rozebírat. V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na náš servis
Xiaomi-Store.cz a nepokoušejte se výrobek opravovat svépomocí.
Obecné bezpečnostní pokyny
- Před použitím Mi Bluetooth Receiveru věnujte pozornost všem bezpečnostním a
provozním pokynům, uvedeným v tomto návodu
- Veškerý nestandardní servis přenechte našemu servisu Xiaomi-Store.cz
- Společnost PRG Trading Group s.r.o. není zodpovědná za případné škody na zdraví
nebo na majetku v souvislosti s používáním výrobku. Jakékoliv používání v rozporu se
zákonem je zakázané. Uživatelé jsou zodpovědní za používání tohoto výrobku
v souladu s instrukcemi, zde obsaženými. Společnost PRG Trading Group s.r.o. není
zodpovědná za nesprávné použití výrobku.
Symbol přeškrtnutého kontejneru
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na
obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po
ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do
netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.
Omezení používání
- Mi Bluetooth Receiver není vodotěsný, ani nárazuvzdorný, při použití proto buďte
opatrní
- Mi Bluetooth Receiver nevystavujte přímému ohni, nevystavujte jej vodě, dešti, ani
vlhkému prostředí.
- Mi Bluetooth Receiver je určen pro běžné domácí použití, nikoliv pro komerční
použití.
Baterie
- V zařízení je integrovaná a nevyměnitelná 97mAh Li-ion baterie. Nepokoušejte se ji ze
zařízení vyjímat a vyměňovat.

Popis výrobku

Použití výrobku
Přístroj doporučujeme před prvním použitím nabít. microUSB kabel není součástí dodávky,
ale věříme, že každý má nějaký doma. Nabíjení je indikováno svícením červené LED diody, po
nabití dioda zhasne.
Po nabití můžete BT receiver spárovat se svým telefonem/tabletem/počítačem. Stačí jej
odpojit od nabíječky a podržet zapínací tlačítko, dokud se receiver nezapne. To poznáte
rozsvícením modré diody. Následně jej přepněte do párovacího režimu, to učiníte opět
podržením zapínacího tlačítka. Diody začnou blikat střídavě modře a červeně. V této fázi
můžete receiver spárovat s vaším zařízením.
Receiver naleznete v BT možnostech pod názvem Mi Bluetooth Audio Receiver.
Následně stačí připojit do Receiveru sluchátka a pustit hudbu na vysílacím zařízení.
Pro vypnutí BT Receiveru pouze podržte vypínací tlačítko, rozsvítí se červená dioda a
následně se receiver vypne.
Mi BT Receiver má na zadní straně sponu, díky které jej můžete připnout třeba na oblečení.
Samotný BT Receiver na sobě nemá mikrofon, ale pokud máte sluchátka vybavena
mikrofonem, bude normálně fungovat a se sluchátky můžete telefonovat.

BT Receiver nepodporuje technologii Apple MFI, nebude Vám tedy fungovat ovládání
hlasitosti na tlačítkách dálkového ovladače, pokud budete využívat Mi BT Receiver
s iPhonem.

Parametry
Položka
Rozměry
Výstupní rozlišení
Výdrž

Mi Bluetooth Receiver, YPJSQ01JY
59 x 135 mm, 10g
Až 4K/60fps
Až 4-5 hodin přehrávání

Způsob připojení
Nabíjecí parametry
Bluetooth protokoly

Bluetooth 4.2
5V / 1A, port microUSB
HFP / HSP / A2DP / AVRCP

V případě reklamací, problémů a pozáručního servisu nás prosím kontaktujte na
info@xiaomi-store.cz
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