
Mi Smart Clock
Használati útmutató



Hálózati 
adapter

Használati
útmutató

Smart Clock

A doboz tartalma

Kezelőszervek

Mikrofon be/kikapcsolása

Nyomja le egyidejűleg 10 mp-ig a +/- 
gombokat a gyári állapotra állításhoz

Hangerő növelése

Hangerő csökkentése



A készülék használatához az 
alábbiakra van szükség:

Kezdő lépések

1    Google Home alkalmazás telepítése

2   Az eszköz csatlakoztatása

1 Mi Smart Clock
2    Google fiók
3

4

Okostelefon vagy tablet

Android 5.0 vagy újabb rendszerrel és 2,4 GHz 
Wi-Fi kapcsolattal (WPA-2 Enterprise titkosítás 
nem megfelelő)

Internet kapcsolat és biztonságos vezeték 
nélküli hálózat

Minden beállítás, vezérlés a beüzemelés során a Google 
Home alkalmazáson keresztül történik, így le kell töltenie és 
telepítenie kell az alkalmazást a telefonjára vagy tabletére. 
Lépjen be az alkalmazás áruházba. iOS rendszeren ez az 
App Store, Android eszközökön a Google Play Áruház. 
Keressen rá a Google Home kulcsszóra, majd töltse le és 
telepítse az alkalmazást.

A szoftver telepítése után készen áll a készülék 
beállítására. Csatlakoztassa a mellékelt adaptert a 
készülék adapter csatlakozójába, majd csatlakoztassa 
az adaptert egy fali aljzathoz.



3   A készülék beállítása

4   Beszéljen az eszközhöz 

A Google Home alkalmazás végigvezeti a kezdeti 
beállítási lépéseken. Kövesse a lépéseket az Mi 
Smart Clock beállításához.

Az Mi Smart Clock támogatja a Google Asszisztenst. 
Csak mondja ki, hogy “Ok Google” és kezdje el a 
használatot, a többi dolgot, szabadon, kéz nélkül 
intézheti otthonában.



Tervezze meg a napját

Az engedélyével, kapjon segítséget olyan dolgokban, 
mint időjárás információk, helyi idő vagy akár a saját 
napi terve.

Vezéreljen feladatokat

Az engedélyével, beállíthatja az ébresztést, időzítést 
vagy emlékeztetők kéz nélkül. Csak mondja ki, hogy 
“Ok Google.”

Vezérelje otthonás

Egyszerűen kérje meg a Google-t a hangszórón 
keresztül, hogy kapcsolja be a világítást vagy állítsa be 
a tökéletes hőmérsékletet.

Élvezze a zenét és a szórakozást

Játsza le és vezérelje a zenét, podcastet és rádiót kéz 
nélkül. A Chromecast segítségével a videolejátszást a 
TV készülékre küldheti hangutasítással.

Ok Google



Bemenet 5V     2A

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz WiFi

Megnevezés Mi Smart Clock

Modell X04G

Hangszóró 1.5” teljes körű hangszóró

Kijelző 3,97”

Mikrofon kettős mikrofon

Bluetooth    BT4.2 & A2DP

Jellemzők



Google Asszisztens
Az Mi Smart Clock segítségével könnyen beszélhet a 
Google-hoz és élvezheti a zenét otthonában, csupán 
hangvezérlés segítségével. Lejátszhatja kedvenc zenéti, 
vezérelheti a hangerőt és információkat találhat az éppen 
hallgatott dalról, kéz nélkül. Megtervezheti a napját, 
beállíthat ébresztőt és vezérelhet okos eszközöket az 
otthonában, csak mondja ki, hogy “Ok Google” és kezdjen 
bele.
Beépített Chromecast™
A beépített Chromecast segítségével a hangszóró a 
telefonjának távvezérlőjévé válik. Csak érintse meg a Cast 
gombot a már ismert alkalmazásokban és küldje át a zenét 
a telefonjáról, tabletéről vagy laptopjáról a hangszóra.

Certifikace:

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.

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU 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.



Megnevezés: Mi Smart Clock
Modell: X04G
Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Címet: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, 
Haidian District, Be12ing, China, 100085

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




