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Nabíjení zařízení

Když máte k dispozici potřebný software, je zapotřebí nastavit samotný hardware. 
Vezměte napájecí adaptér, který byl dodán se zařízením, a zapojte jej do DC 
vstupního portu, poté vezměte adaptér a zapojte jej do elektrické zásuvky. 
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Stáhněte si aplikaci Google Home 

Veškerá nastavení a ovládání během nastavování probíhají prostřednictvím 
aplikace Google Home, proto je třeba ji stáhnout do telefonu nebo tabletu. 
V zařízeních se systémem iOS a Android™ je k dispozici na Google Play. 

Google, Android, Google Play, Chromecast built-in a další značky jsou ochranné známky společnosti 
Google LLC. Asistent Google není v některých jazycích a zemích k dispozici. 
App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc.
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Stáhněte si aplikaci Mi Home 

Stáhněte si aplikaci Mi Home na Google Play nebo v App Store. Zařízení držte 
v blízkosti reproduktoru a dokončete nastavení na obrazovce. 

Google, Android, Google Play, Chromecast built-in a další značky jsou ochranné známky společnosti 
Google LLC. Asistent Google není v některých jazycích a zemích k dispozici. 
App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc.
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Nastavení infračervených zařízení

Chcete-li otevřít aplikaci Mi Home, vyberte příslušné kategorie zařízení a značku 
produktu a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení infračervených 
zařízení.

* Značky a zařízení kompatibilní s infračerveným (IR) dálkovým ovládáním se mohou v závislosti na 
okolnostech rozvoje podnikání firmy čas od času změnit. Společnost Xiaomi nezaručuje aktualizaci 
balení a uživatelské příručky v reálném čase; skutečné funkce a obsah se mohou lišit.
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Komunikace se zařízením 

Xiaomi Smart Speaker (IR Control) má funkci Google Assistant. 
Stačí říct "Ok Google", a můžete tak doma udělat více úkonů bez nutnosti použití 
rukou. 
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Přehrávání a ovládání hudby

Play some music
Turn up the volume
Next song

Ovládejte svoji domácnost

Turn on the lights
Set temperature to 22 degrees 
Is Daniel's bedroom light on?

Dokončete věci

Good morning
Set a timer for 15 minutes 
Set an alarm for 7am tomorrow 
Remind me to buy milk tonight 
Broadcast it’s dinnertime Ok Google

Chcete-li se dozvědět více o možnostech Asistenta Google, navštivte stránku assistant.google.com.

*Ovládání některých zařízení a funkcí ve vaší domácnosti vyžaduje kompatibilní chytré zařízení 
a/nebo zařízení Chromecast. Pro přístup k některému obsahu je třeba mít předplatné.

Naplánujte si den 
a získejte odpovědi
What’s the latest news?
What’s the weather this 
weekend?
What time is it in London?
What is my agenda today?

Zkoušejte zábavné věci

Tell me a fun fact
What can you do?
Find my phone
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Pokyny k tlačítkům

Zvýšení hlasitosti

Snížení hlasitosti

Popis světelného indikátoru
Poslouchání
Přemýšlení, budík a časovač
Vypršení klíčového slova
Odpověď
Vypnutý mikrofon

Obnovení továrního 
nastavení: Stiskněte 
a podržte obě tlačítka 
hlasitosti současně 
po dobu asi 10 
sekund.

Přehrát/pozastavit: Klikněte 

Nastavení Mi Home: 
Stiskněte a podržte po dobu 
5 sekund. Tímto úkonem 
obnovíte zařízení v aplikaci 
Mi Home a můžete jej 
nastavit jako nové.

Nastavení jasu digitálních 
hodin: Pro nastavení jasu 
třikrát stiskněte a poté 
stiskněte tlačítko zvýšení/
snížení hlasitosti.
Stálé svítí (bíle)
Pomalu pulzuje (bílá) 
Jednou zabliká (bíle) 
Nepřetržitě pulzuje (bíle) 
Stále svítí (oranžově)

Zapnout/vypnout mikrofon: Klikněte. 
Když je mikrofon vypnutý, bude 
jednobodový indikátor svítit oranžově.
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ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA 
VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH 
ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE 
STANOVIT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBU. KROMĚ PŘÍPADŮ POVOLENÝCH 
ZÁKONEM SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI 
NEPOZASTAVUJE JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PRO ÚPLNÉ POCHOPENÍ 
VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVÁME, ABYSTE SE SEZNÁMILI SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, 
PROVINCIE NEBO STÁTU.

Tato smluvní záruka se vztahuje pouze na hardwarové součásti produktu Xiaomi (dále jen "produkt"), 
jak byly původně dodány, a nevztahuje se na žádný software nebo jiná zařízení, která jsou 
ve vlastnictví společnosti Xiaomi nebo třetích stran, pro které je poskytnuta licenční smlouva 
s koncovým uživatelem nebo samostatné prohlášení o garanci/záruce nebo výjimky.

1.  OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

XIAOMI zaručuje, že produkty jsou bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a používání 
v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu během záruční doby.

Doba trvání a podmínky související s právními zárukami jsou stanoveny příslušnými místními 
zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových 
stránkách společnosti Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi bude při běžném používání 
po výše uvedenou dobu bez vad materiálu a zpracování.
Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Xiaomi nenese 
odpovědnost za škody vzniklé nedodržením pokynů souvisejících s používáním Produktu.
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2. NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Pokud je zjištěna hardwarová závada a společnost Xiaomi obdrží platnou reklamaci během záruční 
doby, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně opraví produkt, (2) vymění produkt, nebo (3) vrátí peníze 
za produkt, s výjimkou případných nákladů na dopravu. 

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS
Chcete-li získat záruční servis, musíte doručit Výrobek v původním obalu nebo v podobném obalu, 
který poskytuje stejný stupeň ochrany Výrobku, na adresu uvedenou společností Xiaomi. S 
výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, může společnost Xiaomi před získáním 
záručního servisu požadovat předložení dokladů nebo potvrzení o nákupu a/nebo splnění 
registračních požadavků.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ
Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na produkt 
vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi a identifikovatelný podle ochranných 
známek, obchodního názvu nebo loga „Xiaomi“ nebo „Mi“.
Omezená záruka se nevztahuje na žádné (a) škody způsobené přírodními zásahy, například údery 
blesku, tornáda, povodně, požár, zemětřesení nebo jiné vnější příčiny; (b) nedbalost; (c) komerční 
využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části produktu; (e) Škody způsobené používáním s produkty 
jiných výrobců než Xiaomi; (f) Škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; 
(g) Poškození způsobené provozem Produktu mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané 
společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo napájecím zdrojem; nebo (h) Škody 
způsobené službou (včetně upgradů a rozšíření) provedenou kýmkoli, kdo není zástupcem 
společnosti Xiaomi.
Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které jste případně 
uložili nebo zachovali na produktu. Je pravděpodobné, že data, software nebo jiné materiály 
v zařízení budou ztraceny nebo přeformátovány během servisního procesu, Xiaomi nenese 
odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu. Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec 
společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo dodatky k této omezené 
záruce. Pokud bude jakákoli podmínka považována za nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude 
tím ovlivněna nebo narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek.
S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak slibuje Xiaomi, budou poprodejní služby 
omezeny na zemi nebo region původního nákupu.
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Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a nebo nebyly řádně vyrobeny 
společností Xiaomi a nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo 
oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu 
s platnými zákony můžete těžit ze záruk od neoficiálního prodejce, který produkt 
prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, 
u kterého jste produkt zakoupili.

5.  PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony budou mít všechny 
předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) 
omezenou dobu trvání až do maximální doby trvání této omezené záruky. Některé 
jurisdikce neumožňují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené 
omezení nebude v těchto případech uplatněno.

6. OMEZENÍ ŠKODY

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony nebude Xiaomi odpovědná za 
žádné škody způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými 
škodami, včetně, ale bez omezení na ztrátu zisků, výnosů nebo dat, škody 
vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo 
podmínky nebo podle jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost 
Xiaomi byla informována o možnosti takových škod. Některé jurisdikce neumožňují 
vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše 
uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zákazníci mohou navštívit webové stránky: https://www.mi.com/en/service/
warranty/. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba 
v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři 
společnosti Xiaomi nebo finální prodejce, který vám výrobky prodal. V případě 
pochybností se obraťte na příslušnou osobu, jak ji může určit společnost Xiaomi.
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Vstup 12V     1A

Bezdrátové 
připojení              

IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) WiFi

Název Xiaomi Smart Speaker (IR Control)

Model L05G

Bluetooth           BT 5.0

Technické specifikace

BLE 2402MHz~2480MHz (≤10dBm)

Toto zařízení je omezeno pouze na vnitřní použití při provozu ve frekvenčním pásmu 
5150-5350 MHz v následujících zemích:

Pracovní frekvence a výkon rádiové frekvence

WiFi

BT 2402MHz~2480MHz (≤10dBm)

2412MHz~2472MHz (≤20dBm), 5150MHz~5250MHz 
(≤23dBm) 5250MHz~5350MHz (≤20dBm), 
5470MHz~5725MHz (≤20dBm)
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Asistent Google
S Xiaomi Smart Speaker (IR Control) můžete snadno komunikovat pomocí Google asistenta 
a poslouchat tak hudbu jen pomocí hlasu. Můžete si přehrávat svou oblíbenou hudbu, ovládat 
hlasitost a získávat informace o právě poslouchané skladbě, a to zcela bez použití rukou. Můžete 
také plánovat svůj den, nastavovat budíky a ovládat chytrá zařízení v domácnosti - stačí říct 
"Ok Google" a můžete začít. 

Vestavěný Chromecast™
Díky vestavěné funkci Chromecast v reproduktoru se telefon stane vaším dálkovým ovladačem. 
Jednoduše klepněte na tlačítko Cast v aplikacích, které používáte, a streamujte hudbu z telefonu, 
tabletu nebo notebooku přímo do reproduktoru.
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Certifikace:

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu L05G je 
v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující 
internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení 
(OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. 
Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte 
na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí 
vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním 
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto 
sběrných míst získáte od instalatéra nebo místních úřadů.

Upozornění:
Výrobek lze používat ve všech zemích Evropské unie.
Aby byly splněny požadavky CE na vystavení rádiovým vlnám, musí být zařízení instalováno 
a provozováno ve vzdálenosti 20 cm (8 palců) nebo větší mezi výrobkem a tělem všech osob.
Adaptér musí být nainstalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.

Štítek se specifikacemi produktu naleznete na spodní straně zařízení.

Google, Android, Google Play, Chromecast built-in a další značky jsou ochranné známky společnosti 
Google LLC.  Asistent Google není v některých jazycích a zemích k dispozici.
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Název: Xiaomi Smart Speaker (IR Control)
Model: L05G
Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, 
Beĳing, China

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




