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Használat
Töltés: A hangszóró kikapcsolt állapotában való töltéskor az állapotjelző narancssárga, majd teljesen feltöltött 
állapotban a fény kialszik. A hangszóró bekapcsolt állapotában való töltéskor a töltésről nincs visszajelzés.
Ha a hangszórót az akkumulátor alacsony töltöttségi állapotában kapcsolja be, az állapotjelző narancssárgán 
villog. Kérjük, azt hamarosan töltse fel. 
Bekapcsolás: Nyomja le, illetve tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig; akkor az állapotjelző 
1 másodpercre kékre vált, majd a Mi Portable Bluetooth Speaker bekapcsol. A hangszóró az első használathoz 
való bekapcsoláskor várja a csatlakoztatást. 
Kikapcsolás: A Mi Portable Bluetooth Speaker kikapcsolásához nyomja meg, illetve tartsa lenyomva 
a bekapcsológombot 2 másodpercig.
Alaphelyzetbe állítás: Ha a hanggal, a Bluetooth szolgáltatással vagy az akkumulátor töltésével kapcsolatban 
bármilyen probléma felmerül, nyomja le, illetve tartsa lenyomva a bekapcsológombot 12 másodpercig. Az 
alaphelyzetbe állítás akkor teljesül, amikor az állapotjelző 1 másodpercen keresztül narancssárgán világít.

Csatlakozás
Csatlakozás készülékhez
Nyomja meg, illetve tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig. Miután az állapotjelző 1 másodpercig kéken 
világít, a hangszóró bekapcsolt állapotban van.



Ezt követően az állapotjelző kéken villog, ami arra utal, hogy a hangszóró csatlakoztatásra vár. Engedélyezze a Bluetooth 
szolgáltatást a készülékén, majd keresse meg a „Mi Portable Bluetooth Speaker“ elemet, és végezze el a csatlakoztatást. Ha 
kódot kell beírni, használja a „0000” kódot. A hangszóró és a készüléke sikeres csatlakoztatását követően az állapotjelző 
továbbra is kéken ég. Amennyiben a hangszóró 30 percen belül nem csatlakozik egyetlen készülékhez sem, automatikusan 
kikapcsol.
Automatikus csatlakozás
A Mi Portable Bluetooth Speaker bekapcsolását követően automatikusan csatlakozik a legutóbb párosított Bluetooth-képes 
készülékhez. Ha korábban csatlakoztatott készülék nem érzékelhető, vagy a csatlakozás nem jön létre egyetlen Bluetooth-
képes készülékkel sem, a hangszóró csatlakozásra váró üzemmódba áll át.
Megjegyzés: Ha a hangszóró nem tud automatikusan csatlakozni valamely készülékhez, azt manuálisan kell csatlakoztatnia 
a kívánt készülékhez a készülék Bluetooth-beállításain keresztül.
Csatlakozás új készülékhez
Győződjön meg róla, hogy a hangszóró kikapcsolt állapotban van. Hogy ne jöjjön létre automatikus csatlakozás a párosított 
Bluetooth-képes készülékhez, nyomja meg, illetve tartsa lenyomva a bekapcsológombot 6 másodpercig. Az állapotjelző 
kéken világít 1 másodpercig, miközben a Mi Portable Bluetooth Speaker bekapcsol, és belép csatlakozásra váró 
üzemmódba. Az új készülékén engedélyezze a Bluetooth szolgáltatást, majd csatlakoztassa a hangszórót a készülékéhez.
A kapcsolat megszakadt
Amikor a készüléke a hangszóró vezeték nélküli hatótávolságán kívül van, a csatlakozás megszakad. Ha a készüléket 30 
percen belül a vezeték nélküli hatótávolságon belülre helyezi, a hangszóró automatikusan ismételten csatlakozik a 
készülékéhez. Amennyiben a hangszóró 30 percen belül nem csatlakozik egyetlen készülékhez sem, automatikusan 
kikapcsol.
Amikor a készülékén a Bluetooth szolgáltatás le van tiltva, vagy a készülék kikapcsolt állapotban van, a hangszóró 
automatikusan átáll csatlakozásra váró üzemmódba.



Valódi vezeték nélküli sztereó funkció
A valódi vezeték nélküli sztereó funkció lehetővé teszi két Mi Portable Bluetooth Speaker egymáshoz való 
csatlakoztatását vezeték nélküli sztereó hangzáshoz.

A valódi vezeték nélküli sztereó funkció engedélyezése
A. módszer:
Csatlakoztassa az A. hangszórót a készülékéhez. Kétszer nyomja meg az A. hangszóró bekapcsológombját, 
hogy belépjen a valódi vezeték nélküli sztereó párosítási üzemmódba. Kapcsolja be a B. hangszórót. 
Győződjön meg róla, hogy az csatlakoztatásra vár, és semmilyen készülékhez nincs csatlakoztatva. Ezt 
követően a két hangszóró automatikusan csatlakozik egymáshoz.

B. módszer:
Kapcsoljon be két Mi Portable Bluetooth Speaker, és győződjön meg róla, hogy a két hangszóró egyetlen 
készülékhez sincs csatlakoztatva. Nyomja meg két az egyik hangszóró bekapcsológombját. Ekkor a 
hangszórók átállnak valódi vezeték nélküli sztereó párosítási üzemmódba, majd automatikusan csatlakoznak 
egymáshoz. A készülékén engedélyezze a Bluetooth funkciót, majd csatlakoztassa a készülékét a 
hangszóróhoz.

A valódi vezeték nélküli sztereó funkció letiltása
A valódi vezeték nélküli sztereó funkció letiltásához bármelyik hangszórón nyomja meg a bekapcsológombot.
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WEEE információk
Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 
2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi 
egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak 
minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és 
újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, 
egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és 
felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

EU Megfelelőségi nyilatkozat
A Tiinlab garantálja, hogy a XMYX04WM rádiófrekvenciás eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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