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BEVEZETÉS
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket
könnyen és egyszerűen tudja használni.
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés
és egyéb balesetveszély kockázatát.
 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
 Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a
készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
 Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző
napsugárzásnak.
 Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg
füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a
tűzesetek megelőzése érdekében!
 Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill.
számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel
sérülést vagy áramütést okozhat).
 A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett
használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől
elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
 A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
 A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
 Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse
meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék
csatlakozójánál.
 Csak a készülékkel kompatibilis (5V/1A) hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más
adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem
használja azt a készülék töltéséhez. Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a kábelt.
 Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +40°C
felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
 Az akkumulátor teljesítménye hidegben extrém módon leesik, ez normális jelenség.
 Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék
alaplapját.
 Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a kamera felmelegedhet. Ez
normális jelenség.





Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
Ne használja a hangszórót az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló
raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
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Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket
kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a
készüléket.
Villámlás esetén nem tanácsolt a kamera kültéri használata.
A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket.
Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban. A
készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt,
ami karcolásokat okozhat.
Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a
készüléket mágneses tér közelében.
Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor
élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést
igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag
rendeltetésszerűen használja.

A készülék és a lencse
 A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

JELLEMZŐK

Modell:
Szín:
Hatótávolság:
Kapcsolódás:
Teljesítmény:
Ellenállás:
Akkumulátor:
Lejátszási idő:
Töltés:
Használati környezet:
Kompatibilitás:
Méret:
Tömeg:

LYYX01ZM
FEKETE és FEHÉR
≤10m
Bluetooth 4.1
5W
4Ω
1.200 mAh 3.7V Lithium-Ion
Kb. 7 óra
5V/1A (hálózati töltő nem tartozék)
-10°C ~ +40°C
Mobiltelefon, okostelefon, táblagép, notebook, PC, stb.
60 x 60 x 93.3 mm
77,5 g. (elemekkel)

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a
környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.
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Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.
Gyártó:
Zimi Corporation (a Mi Ecosystem Company)
Cím: A913, No.159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, China
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati
útmutatóval kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.
© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

A DOBOZ TARTALMA



Mi Pocket Speaker 2
Használati útmutató

KEZELŐSZERVEK

Görgető
(végtelenített)

Szilikon gyűrű
(Használat előtt
távolítsa el!)

LED visszajelző
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Töltő csatlakozó

Az óra
járásával
megegyező

Az óra
járásával
Ellenkező

Forgassa a görgetőt

Nyomja meg a fordításhoz*
* Nyomja meg a görgető
bármely részét

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
Csatlakoztasson egy microUSB kábelt a készülékhez, majd az számítógép USB csatlakozójához,
vagy a telefon készüléke USB hálózati töltőjéhez (hálózati töltő és kábel nem tartozék!). A
készüléken található visszajelző LED töltés közben pirosan világít. Az első használat előtt ajánlott az
akkumulátor 5-8 órás teljes töltése. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne
hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz
bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér.
Megjegyzés:
Az USB kábelt mindig óvatosan, erőltetés nélkül, a lapos oldalával felfelé, a jelzéssel lefelé
csatlakoztassa.Töltés alatt a hangerő korlátozásra kerülhet!
LED státusz
Pirosan villog
Kéken világít

Töltés
Feltöltve
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BE-, ÉS KIKAPCSOLÁS, PÁROSÍTÁS
A hangszóró bekapcsolása
Nyomja meg és tartsa nyomja a görgetőt 2 másodpercig. Engedje el, amikor hangjelzést hall a
készülékből. Ha a LED kék színre vált és villogni kezd, a hangszóró párosodási módba lépett és kész
a párosításra.
Mobil eszköz párosítása
Miután párosodási módba tette a hangszórót, kapcsolja be mobiltelefonján a Bluetooth funkciót és
indítson egy keresést. Jelölje ki a „Mi Pocket Speaker 2” párosításra. Miután a mobiltelefon
kapcsolódott a hangszóróhoz, hangjelzést ad és a kék LED villogása véget ér, és csak időnként villan
fel. A legközelebbi csatlakoztatáskor csak kapcsolja be a hangszórót és a Bluetooth funkciót a
készülékén, a kapcsolódás automatikusan megtörténik.

Új mobil eszköz párosítása
Kapcsolja be a hangszórót és nyomja meg kétszer a görgetőt. Mikor meghallja a hangjelzést, a
hangszóró kész az új eszközzel való párosításra. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az új eszközön,
kövesse a fenti metódust és csatlakozzon a hangszóróhoz.

GOMBOK
Tevékenység
Nyomja meg a görgetőt bekapcsolt
állapotban
Nyomja meg a görgetőt kétszer
bekapcsolt állapotban

Funkció
Lejátszás elindítása / megállítása
Hívás fogadása / befejezése
Bluetooth kapcsolat bontása, majd
párosodási módba állás
Az előző eszközköz kapcsolódik, ha a
kapcsolt bontódott
Elutasítja a bejövő hívást
Bekapcsolás
Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa nyomva a
görgetőt
Forgassa a görgetőt az óra járásának
Hangerő növelése
megfelelő irányba
Forgassa a görgetőt az óra járásával
Hangerő csökkentése
ellentétes irányba
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FŐ FUNKCIÓK
Zenelejátszás
Miután csatlakozott a hangszóróhoz, lehetővé válik a készülékről történő zenelejátszás. Vezérelje a
hangszórót a mobiltelefonja segítségével.

Telefonhívások fogadása
Ha mobiltelefonhoz csatlakoztatta a hangszórót, a Mi Pocket Speaker 2 értesíteni fogja Önt a bejövő
hívásokról. Nyomja meg a görgetőt a bejövő hívás fogadásához. Nyomja meg ismét a görgetőt hívás
közben a hívás befejezéséhez. Az integrált mikrofon segítségével a hívás kihangosításra kerül.

Hangerő szabályozása
Szabályozhatja a készülék hangerejét a hívások és a zenelejátszás alatt is. Fordítsa el a görgetőt az
óra járásának megfelelő irányba a hangerő növeléséhez, vagy azzal ellentétesen a hangerő
csökkentéséhez.

Megjegyzés:
Amennyiben a görgetőt tekerve a hangerő nem megfelelően magas, ellenőrizze, hoyg a telefonján a
hangerőt a maximumra állította-e.
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LED ÉRTESÍTÉSEK
Hangszóró státusza
Várakozás csatlakoztatásra
Csatlakozás
Bejövő hívás
Kimenő hívás
Töltés
Töltés kész
Akku lemerült

LED fény
Villogó kék
Időnként felvillanó kék
Villogó fehér
Időnként felvillanó fehér
Stabilan piros
Stabilan kék
Villogó piros

IMPORTŐR:
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