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Nabíjanie zariadenia

Keď máte k dispozícii potrebný softvér, je potrebné nastaviť samotný hardvér. 
Vezmite napájací adaptér, ktorý bol dodaný so zariadením, a zapojte ho do DC 
vstupného portu, potom vezmite adaptér a zapojte ho do elektrickej zásuvky.
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Stiahnite si aplikáciu Google Home

Všetky nastavenia a ovládanie počas nastavovania prebiehajú prostredníctvom 
aplikácie Google Home, preto je potrebné ju stiahnuť do telefónu alebo tabletu. 
V zariadeniach so systémom iOS a Android™ je k dispozícii na Google Play.

Google, Android, Google Play, Chromecast built-in a ďalšie značky sú obchodnými značkami 
spoločnosti Google LLC. Asistent Google nie je v niektorých jazykoch a krajinách k dispozícii.
App Store je ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc.
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Stiahnite si aplikáciu Mi Home

Stiahnite si aplikáciu Mi Home na Google Play alebo v App Store. Zariadenie 
držte v blízkosti reproduktora a dokončite nastavenie na obrazovke.

Google, Android, Google Play, Chromecast built-in a ďalšie značky sú obchodnými značkami 
spoločnosti Google LLC. Asistent Google nie je v niektorých jazykoch a krajinách k dispozícii.
App Store je ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc.
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Nastavenie infračervených zariadení

Ak chcete otvoriť aplikáciu Mi Home, vyberte príslušné kategórie zariadení 
a značku produktu a potom podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie 
infračervených zariadení.

* Značky a zariadenia kompatibilné s infračerveným (IR) diaľkovým ovládaním sa môžu v závislosti 
na okolnostiach rozvoja podnikania firmy čas od času zmeniť. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje 
aktualizáciu balenia a užívateľské príručky v reálnom čase; skutočné funkcie a obsah sa môžu líšiť.
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Komunikácia so zariadením

Xiaomi Smart Speaker (IR Control) má funkciu Google Assistant.
Stačí povedať "Ok Google", a môžete tak doma urobiť viac úkonov bez nutnosti 
použitia rúk.
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Prehrávanie a ovládanie hudby

Play some music
Turn up the volume
Next song

Ovládajte svoju domácnosť

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

Dokončite veci

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

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach Asistenta Google, navštívte stránku 
assistant.google.com.

*Ovládanie niektorých zariadení a funkcií vo vašej domácnosti vyžaduje kompatibilné inteligentné 
zariadenie a/alebo zariadenie Chromecast. Pre prístup k niektorému obsahu je potrebné mať 
predplatné.

Naplánujte si deň
a získajte odpovede
What’s the latest news?
What’s the weather this 
weekend?
What time is it in London?
What is my agenda today?

Skúšajte zábavné veci

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

Zvýšenie hlasitosti

Zníženie hlasitosti

Popis svetelného indikátora
Počúvanie
Premýšľanie, budík a časovač
Vypršanie kľúčového slova
Odpoveď
Vypnutý mikrofón

Obnovenie továrenského
nastavenia: Stlačte 
a podržte obe tlačidlá 
hlasitosti súčasne po 
dobu asi 10 sekúnd. Prehrať/pozastaviť: Kliknite

Nastavenie Mi Home: Stlačte 
a podržte po dobu 5 sekúnd. 
Týmto úkonom obnovíte 
zariadenie v aplikácii Mi Home 
a môžete ho nastaviť ako 
nové.

Nastavenie jasu digitálnych 
hodín: Pre nastavenie jasu 
trikrát stlačte a potom stlačte 
tlačidlo zvýšenia/zníženia 
hlasitosti.
Stále svieti (biele)
Pomaly pulzuje (biela)
Raz zabliká (bielo) 
Nepretržite pulzuje (bielo)
Stále svieti (oranžovo)

Zapnúť/vypnúť mikrofón: Kliknite. Keď 
je mikrofón vypnutý, bude jednobodový 
indikátor svietiť oranžovo.
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ZÁRUČNÉ UPOZORNENIE

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA
VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU. 
V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE ZÁKON 
O OCHRANE SPOTREBITEĽA STANOVIŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ DOBU. OKREM 
PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, 
NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. PRE 
ÚPLNÉ POCHOPENIE VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVAME, ABY STE SA ZOZNÁMILI SO 
ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU.

Táto zmluvná záruka sa vzťahuje iba na hardvérové súčasti produktu Xiaomi (ďalej len "produkt"), 
ako boli pôvodne dodané, a nevzťahuje sa na žiadny softvér alebo iné zariadenia, ktoré sú
vo vlastníctve spoločnosti Xiaomi alebo tretích strán, pre ktoré je poskytnutá licenčná zmluva
s koncovým užívateľom alebo samostatné vyhlásenie o garancii/záruke alebo výnimky.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

XIAOMI zaručuje, že produkty sú bez vád materiálu a spracovania pri bežnom používaní a používaní 
v súlade s príslušnou užívateľskou príručkou produktu počas záručnej doby.

Trvanie a podmienky súvisiace s právnymi zárukami sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. 
Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych webových stránkach 
spoločnosti Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že produkt Xiaomi bude pri bežnom používaní 
po vyššie uvedenú dobu bez vád materiálu a spracovania.
Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná. Xiaomi nenesie 
zodpovednosť za škody vzniknuté nedodržaním pokynov súvisiacich s používaním Produktu.



10

2. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY
Ak je zistená hardvérová závada a spoločnosť Xiaomi obdrží platnú reklamáciu počas záručnej 
doby, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví produkt, (2) vymení produkt, alebo (3) vráti 
peniaze za produkt, s výnimkou prípadných nákladov na dopravu.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS
Ak chcete získať záručný servis, musíte doručiť Výrobok v pôvodnom obale alebo v podobnom 
obale, ktorý poskytuje rovnaký stupeň ochrany Výrobku, na adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi. 
S výnimkou prípadov, keď je to zakázané platnými zákonmi, môže spoločnosť Xiaomi pred 
získaním záručného servisu požadovať predloženie dokladov alebo potvrdenie o nákupe a/alebo 
splnení registračných požiadaviek.

4. VYLÚČENIE A OBMEDZENIA
Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, vzťahuje sa táto obmedzená záruka iba na produkt 
vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi a identifikovateľný podľa ochranných 
známok, obchodného názvu alebo loga „Xiaomi“ alebo „Mi“.
Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne (a) škody spôsobené prírodnými zásahmi, napríklad 
údermi blesku, tornáda, povodne, požiar, zemetrasenie alebo iné vonkajšie príčiny; (b) nedbalosť; 
(c) komerčné využitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti produktu; (e) Škody spôsobené 
používaním s výrobkami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) Škody spôsobené nehodou, zneužitím 
alebo nesprávnym použitím; (g) Poškodenie spôsobené prevádzkou Produktu mimo povoleného 
alebo zamýšľaného použitia popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo 
napájacím zdrojom; alebo (h) Škody spôsobené službou (vrátane upgradov a rozšírenia) 
vykonanou kýmkoľvek, kto nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.
Je vašou zodpovednosťou zálohovať všetky dáta, softvér alebo iné materiály, ktoré ste prípadne 
uložili alebo zachovali na produkte. Je pravdepodobné, že dáta, softvér alebo iné materiály
v zariadení budú stratené alebo preformátované počas servisného procesu, Xiaomi nenesie 
zodpovednosť za také poškodenie alebo stratu. Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec 
spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto 
obmedzenej záruke. Pokiaľ bude akákoľvek podmienka považovaná za nezákonnú alebo 
nevymáhateľnú, nebude tým ovplyvnená alebo narušená zákonnosť alebo vymáhateľnosť 
zostávajúcich podmienok.
S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak sľubuje Xiaomi, budú popredajné služby 
obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.
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Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené alebo neboli riadne vyrobené 
spoločnosťou Xiaomi alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo 
oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. V súlade
s platnými zákonmi môžete ťažiť zo záruk od neoficiálneho predajcu, ktorý 
produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na 
predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou rozsahu zakázaného platnými zákonmi budú mať všetky 
predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) 
obmedzenú dobu trvania až do maximálnej doby trvania tejto obmedzenej záruky. 
Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie trvania predpokladanej záruky, takže 
vyššie uvedené obmedzenie nebude v týchto prípadoch uplatnené.

6. OBMEDZENIE ŠKODY

S výnimkou rozsahu zakázaného platnými zákonmi nebude Xiaomi zodpovedná 
za žiadne škody spôsobené nehodami, nepriamymi, zvláštnymi alebo následnými 
škodami, vrátane, ale bez obmedzenia na stratu ziskov, výnosov alebo dát, škody 
vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo predpokladanej záruky alebo 
podmienky alebo podľa akejkoľvek inej právna teória, a to aj v prípade, 
že spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. Niektoré 
jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zvláštnych, nepriamych alebo 
následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás 
nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Zákazníci môžu navštíviť webové stránky: https://www.mi.com/en/service/
warranty/. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba
v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori 
spoločnosti Xiaomi alebo finálny predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade 
pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ako ju môže určiť spoločnosť Xiaomi.
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Vstup 12V     1A

Bezdrôtové 
pripojenie 

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

Názov Xiaomi Smart Speaker (IR Control)

Model L05G

Bluetooth           BT 5.0

Technické špecifikácie

BLE 2402MHz~2480MHz (≤10dBm)

Toto zariadenie je obmedzené iba na vnútorné použitie pri prevádzke vo frekvenčnom pásme 
5150-5350 MHz v nasledujúcich krajinách:

Pracovná frekvencia a výkon rádiovej frekvencie

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) môžete jednoducho komunikovať pomocou Google asistenta 
a počúvať tak hudbu len pomocou hlasu. Môžete si prehrávať svoju obľúbenú hudbu, ovládať 
hlasitosť a získavať informácie o práve počúvanej skladbe, a to úplne bez použitia rúk. 
Môžete tiež plánovať svoj deň, nastavovať budíky a ovládať múdra zariadenia v domácnosti 
- stačí povedať "Ok Google" a môžete začať.

Vstavaný Chromecast™
Vďaka vstavanej funkcii Chromecast v reproduktore sa telefón stane vašim diaľkovým 
ovládačom. Jednoducho kliknite na tlačidlo Cast v aplikáciách, ktoré používate, a streamujte 
hudbu z telefónu, tabletu alebo notebooku priamo do reproduktora.
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Certifikácia:

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu L05G je 
v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na 
nasledujúcej internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia
(OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorá by sa nemala miešať s netriedeným domovým odpadom. 
Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové 
zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických 
a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia 
pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie 
informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalatéra alebo 
miestnych úradov.

Upozornenie:

Výrobok je možné používať vo všetkých krajinách Európskej únie.
Aby boli splnené požiadavky CE na vystavenie rádiovým vlnám, musí byť zariadenie inštalované
a prevádzkované vo vzdialenosti 20 cm (8 palcov) alebo väčšej medzi výrobkom a telom všetkých 
osôb. Adaptér musí byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.

Štítok so špecifikáciami produktu nájdete na spodnej strane zariadenia.

Google, Android, Google Play, Chromecast built-in a ďalšie značky sú obchodnými značkami 
spoločnosti Google LLC. Asistent Google nie je v niektorých jazykoch a krajinách k dispozícii.
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Názov: Xiaomi Smart Speaker (IR Control)
Model: L05G
Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, 
Beĳing, China

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




