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|  Obsah balenia

|  Pokyny pre tlačidlá a porty
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|  Návod

Základné funkcie

1) Zapnutie / vypnutie

Dlhým stlačením tlačidla napájania       na 2 sekundy zapnete reproduktor a zahájite 

párovanie Bluetooth, prípadne reproduktor vypnete. Tento proces zahŕňa hlasová oznámenia.

Krátke stlačenie: zvýšenie hlasitosti
Dlhé stlačenie: ďalšia skladba

Krátke stlačenie: zníženie hlasitosti
Dlhé stlačenie: predchádzajúca skladba

Indikátor Mikrofón

Prehrať / Pozastaviť
Prijať / Ukončiť hovor

TWS režim



2) Bluetooth pripojenie

Keď je reproduktor v režime párovania Bluetooth, aktivujte funkcie Bluetooth vášho 
mobilného telefónu, potom v zozname párovania Bluetooth vyberte "Mi Portable BT 
Speaker 16W" a kliknite na párovanie. Po úspešnom spárovaní budete počuť 
oznámenia.

Ak chcete reproduktor odpojiť, krátkym stlačením tlačidla      sa reproduktor prepne 
do režimu párovania Bluetooth.

Ak chcete vymazať záznamy o párovanie, dlho stlačte tlačidlo po dobu 5 sekúnd.



Krátkym stlačením tlačidla       na reproduktore sa dvaja blízkej reproduktory automaticky 

spárujú - a fungujú ako ľavý a pravý kanál.

(Ak pripojenie zlyhá, krátko stlačte tlačidlo       na inom reproduktora.)

Ak ich chcete odpojiť, dlho stlačte tlačidlo       na 2 sekundy na ktoromkoľvek z reproduktorov.

Chytrý telefón sa môže pripojiť k reproduktorom pred i po ich spárovaní.

3) True wireless stereo (TWS) 



4) Hovory

Ak príde hovor, keď je reproduktor pripojený ku smartphonu, reproduktor automaticky 
pozastaví hudbu a hrať vyzváňací tón. Ak k tomu dôjde, odpovedzte krátkym stlačením 
tlačidla     ; krátkym stlačením tlačidla     hovor ukončíte. Dlhým stlačením tlačidla      
na 2 sekundy hovor odmietnete.



|  Poznámky

Rozhodnutie 680
Toto zariadenie pracuje na sekundárnom základe. To znamená, že nemá nárok na 
ochranu pred škodlivým rušením, a to ani zo staníc rovnakého typu, a nemôže 
spôsobovať rušenie primárne fungujúcich systémov.
Toto zariadenie nemá nárok na ochranu pred škodlivým rušením a nemôže 
spôsobovať interferencie v riadne autorizovaných systémoch.
Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach ANATEL: www.anatel.gov.br

Ďalšie funkcie
1) Súčasným stlačením tlačidiel      a     prepínate medzi režimami EQ.
2) Dlhým stlačením tlačidiel       a      vymažete zoznam párovania a obnovíte predvolené 
hlasitosť.

Indikátor bliká

Indikátor svieti

Indikátor rýchle bliká

Indikátor pomale bliká

Reproduktor je v režime párovania Bluetooth.

Reproduktor je spárovaný so zariadením, napríklad s telefónom.

Dva reproduktory sa hľadajú pre TWS.

5) Indikátor

Reproduktory sú úspešne spárované, ale nie sú pripojené 
k šikovnému telefónu alebo inému zariadeniu.

12529-20-13272



Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Beĳing Xiaomi Electronics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové 
zariadenie typu Bluetooth Spesker je v zhode so smernicou 2014/53 / EÚ.

Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: 
www.mi.com

RF frekvencie a výkon
Toto zariadenie ponúka nasledujúce frekvenčné pásma len v oblastiach EÚ a maximálny 
vysokofrekvenčný výkon Bluetooth 5.0 (2402-2480 MHz): <4 dBm

Na recykláciu, aby sa uľahčilo efektívne využívanie zdrojov, vráťte tento  
 produkt pri likvidácii tohto produktu do blízkeho autorizovaného zberného 
strediska, registrovaného recyklačného strediska alebo Xiaomi Service Center.
Tento symbol znamená, že nemáte svoj elektronický odpad likvidovať do nádob na zber 
komunálneho odpadu. Je to preto, že tieto odpady sú v prírode nebezpečné a treba ich 
recyklovať zvláštnym spôsobom.

Pozor!
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou 
za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 
prevádzkovať. Rozsah prevádzkových teplôt: 0 ° C do + 45 ° C
Varovanie: Nemiešajte staré a nové batérie a nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-
zinkové) alebo dobíjacie (Ni-Cad, Ni-MH atď.) batérie.



|  Základná špecifikácia

Frekvenčný rozsah Bluetooth vysielača:

Modulácia Bluetooth vysielača:

Nabíjanie batérie:

Batérie:

Číslo modelu produktu: MDZ-36-DB

Bluetooth verzie: 5.0

Podpora: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7 

Jednotka reproduktora: 2 × 5,7 cm

Menovitý výstupný výkon: 2 × 8W (@1KHz THD=1%) 

Frekvenčný rozsah:80Hz  až 20KHz

Pomer signálu k šumu: ≥70dB

Výkon Bluetooth vysielača:2 až 4dBm

 2.402–2.480GHz

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK

Lithium-iontový, 3,7 V, 2 600 mAh

5V      1A, 4 hodiny 

Doba prehrávania: približne 13 hodín (pri 50% hlasitosti)

Veľkosť: 21,3 cm × 7,4 cm × 7,4 cm

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




