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Návod k použití
Nabíjení
Při nabíjení vypnutého reproduktoru svítí indikátor oranžově a zhasne, jakmile je reproduktor plně nabitý. 
Při nabíjení zapnutého reproduktoru se nezobrazí žádná indikace nabíjení.
Pokud zapnete reproduktor, když je téměř vybitý, indikátor oranžově bliká. Co nejdříve reproduktor nabijte.
Zapnutí
Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund a indikátor se na 1 sekundu modře rozsvítí. Poté je 
reproduktor zapnutý. Po prvním zapnutí reproduktor čeká na připojení.
Vypnutí
Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.
Resetování
Pokud dojde k potížím se zvukem, Bluetooth nebo nabíjením baterie, stiskněte a podržte tlačítko napájení po 
dobu 12 sekund. Reset je dokončen poté, co se indikátor na 1 sekundu rozsvítí oranžově.

Připojení
Připojení k zařízení
Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund a indikátor se na 1 sekundu modře rozsvítí. 
Poté je reproduktor zapnutý.



Indikátor poté bliká modře, což znamená, že reproduktor čeká na připojení. Povolte na svém zařízení Bluetooth, 
poté vyhledejte a připojte se k „Mi Portable Bluetooth Speaker“. Pokud je vyžadován přístupový kód, zadejte „0000“. 
Po úspěšném připojení reproduktoru se zařízením bude indikátor svítit modře. Pokud reproduktor není do 30 minut 
připojen k žádnému zařízení, automaticky se vypne.
Automatické připojení
Mi Portable Bluetooth Speaker se po zapnutí automaticky připojí k nedávno spárovanému zařízení Bluetooth. 
Pokud není detekována žádná historie připojení nebo se připojení k jakémukoli zařízení Bluetooth nepodaří, 
indikátor začne blikat modře a reproduktor přejde do režimu čekání na připojení.
Poznámka: Pokud se reproduktor nemůže automaticky připojit k zařízení, budete jej muset připojit ručně 
prostřednictvím Bluetooth nastavení daného zařízení.
Připojování k novému zařízení
Ujistěte se, že je reproduktor vypnutý. Chcete-li zabránit automatickému připojení ke dříve spárovanému zařízení, 
stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 6 sekund. Indikátor bude 1 sekundu modře svítit, reproduktor se 
zapne a přejde do režimu čekání na připojení. Povolte na svém novém zařízení Bluetooth a poté k němu připojte 
reproduktor.
Připojení bylo přerušeno
Pokud se vaše zařízení dostane mimo dosah reproduktoru, připojení se přeruší. Pokud se vaše zařízení vrátí během 
30 minut do dosahu reproduktoru, reproduktor se znovu automaticky připojí k vašemu zařízení. Pokud se 
reproduktor do 30 minut nepřipojí k žádnému zařízení, automaticky se vypne.
Pokud je Bluetooth na vašem zařízení deaktivováno nebo je zařízení vypnuto, reproduktor automaticky přejde do 
režimu čekání na připojení.



Funkce True Wireless Stereo

Funkce true wireless stereo umožňuje, aby se dva Mi Portable Bluetooth Speaker vzájemně spojily a zajistily tak 
bezdrátový zvuk se stereofonním efektem.

Povolení funkce True Wireless Stereo 
Způsob A:
Připojte reproduktor A k vašemu zařízení. Dvakrát stiskněte tlačítko napájení reproduktoru A, abyste vstoupili do 
režimu párování True Wireless Stereo. Zapněte reproduktor B, ujistěte se, že čeká na připojení a není připojen 
k žádnému zařízení. Oba reproduktory se pak automaticky spojí.

Způsob B:
Zapněte oba reproduktory Mi Portable Bluetooth Speaker a ujistěte se, že nejsou připojeny k žádným zařízením. 
Dvakrát stisknete napájecí tlačítko jednoho z reproduktorů, reproduktory vstoupí do režimu párování True 
Wireless Stereo a poté se automaticky navzájem propojí. Povolte na svém zařízení funkci Bluetooth a poté jej 
připojte k reproduktorům.

Zakázání funkce True Wireless Stereo 
Chcete-li deaktivovat funkci True Wireless Stereo, stiskněte dvakrát napájecí tlačítko jednoho z reproduktorů.



Poznámky:
• Pokud jsou reproduktory úspěšně připojeny k vašemu zařízení, je povolena funkce True Wireless Stereo. 
Reproduktor s modrým indikátorem je reproduktor pravého kanálu, reproduktor s modře blikajícím indikátorem je 
reproduktor levého kanálu. Ovládání jako Přehrát / Pozastavit je k dispozici na obou reproduktorech.
• Pokud je během hovoru povolena funkce True Wireless Stereo, funguje pouze reproduktor pravého kanálu.

Ovládání tlačítka

Režim volání

Hudební režim

Funkce

Zapnutí

Vypnutí

Přijmutí hovoru

Ukončení hovoru

Ztlumení

Přehrávání

Pozastavení

Povolení / zakázání funkce 

True Wireless Stereo

Ovládání

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 s

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 s

Stiskněte tlačítko napájení

Stiskněte tlačítko napájení

Stiskněte dvakrát tlačítko napájení

Stiskněte tlačítko napájení

Stiskněte tlačítko napájení

Stiskněte dvakrát tlačítko napájení



Specifikace

Model: XMYX04WM  Čistá hmotnost: 190 g               Napájecí port: typ C                    
Vstup: 5 V      1 A   Bezdrátová konektivita: Bluetooth 5.0 Bluetooth profily: HFP/A2DP/AVRCP
Dosah bezdrátové sítě: 10 m (otevřený prostor bez překážek) Rozměry: 86 × 86 × 45 mm
Provozní frekvence Bluetooth: 2 402–2 480 MHz (pro EU)           
Maximální vysílací výkon pro BT: 10 dBm (pro EU)
Maximální vysílací výkon pro BLE: 10 dBm (pro EU)

Informace o OEEZ
 Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení 
 (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být smíchána s netříděným domácím 
 odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního 
 zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, 
které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům 
na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od 
instalátora nebo místních úřadů.

EU prohlášení o shodě
 Tímto Tiinlab prohlašuje, že rádiové zařízení typu XMYX04WM vyhovuje směrnici 2014/53/EU. 
 Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: 
 http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Bezpečnostní upozornění
· Nevystavujte baterie nebo sady baterií nadměrnému teplu, např. slunci, ohni apod.
· Výměna baterie za nesprávný typ může narušit ochranu (a způsobit např. požár, výbuch, únik korozivního 

elektrolytu atd.).
· Likvidace baterie v ohni nebo v horké peci nebo mechanické rozdrcení nebo rozřezání baterie může vést 

k výbuchu.
· Ponechání baterie v extrémně vysokých okolních podmínkách může vést k výbuchu nebo úniku hořlavých 

kapalin nebo plynů.
· Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo 

plynu.
· Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem.
· Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.
· Maximální provozní teplota okolí produktu je 40°C.
· Reproduktor lze používat v tropickém podnebí.
· Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíce.
· Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.

                Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou hlasitost.

               Symbol označuje stejnosměrné napětí



Informace o označení jsou umístěny ve spodní části reproduktoru.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. 
a jakékoli použití těchto značek společností Xiaomi Inc. je na základě licence. Ostatní ochranné známky 
a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vyrobeno pro:  Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce:   Tiinlab Acoustic Technology Limited
                                   (a Mi Ecosystem company)
Adresa:   Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street, 
  Nanshan District, Shenzhen 518055, China
Další informace najdete na www.mi.com

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz


