Mi Bluetooth Speaker 2
Manual Utilizare
Citiți acest manual cu grijă înainte de utilizare
și păstrați-l pentru referințe ulterioare

Descrierea produsului

Ieșire difuzor

Indicator status/ microfon
Buton alimentare
Suport curea
Port încărcare

Pornirea difuzorului

Apăsați și mențineți apăsat pe butonul
timp de 2 secunde apoi
eliberați după ce auziți notificarea. Difuzorul Bluetooth va intra automat
în modul Explorare.

Conectivitate Bluetooth

Accesați opțiunile Bluetooth ale dispozitivului dvs. portabil și selectați
„MI BT18 I”. Veți auzi un sunet de notificare odată ce s-a realizat
conexiunea. De acum înainte, cât timp Bluetooth-ul este activat,
dispozitivele se vor conecta automat.

Conectarea la un alt dispozitiv portabil

În timp ce difuzorul este oprit, apăsat pe butonul timp de 5 secunde
pentru a intra în modul de Explorare. Stabiliți conexiunea cu difuzorul
Bluetooth prin urmărirea instrucțiunilor afișate pe celălalt dispozitiv
portabil.

Preluare/Inițiere apeluri

Atunci când difuzorul Bluetooth este conectat la un telefon mobil,
difuzorul va opri automat muzica și vă va notifica că aveți un apel.
Apăsați butonul
pentru a răspunde sau închide apelul, apăsați și
mențineți apăsat pentru a respinge.

Modul economisire baterie

Difuzorul se va opri automat după 10 minute dacă nu sunt conectate
dispozitive Bluetooth.
Atunci când se conectează un dispozitiv Bluetooth, difuzorul se va opri
automat după 10 minute dacă nu ascultați muzică.

Încărcarea difuzorului

Difuzorul este echipat cu baterie cu litiu de 480mAh, care se poate
încărca la portul micro USB.

Descrierea indicatorilor de status
Pornire
Oprire
Așteptare conexiune
Bluetooth
Bluetooth este
conectat
Baterie scăzută
Încărcare
Complet încărcat

Apel intrare

Specificații

O lumină albastră va apărea timp de 2
secunde, apoi se va schimba pentru a
reflecta statusul curent.
Lumina albastră se oprește, apoi apare o
lumină roșie timp de 2 secunde, înainte de
închidere.
O lumină intermitentă rapidă albastră
O lumină albastră neîntreruptă va apărea
timp de 2 secunde, apoi va apărea sub
formă de lumină intermitentă lentă
O lumină intermitentă lentă roșie
Va apărea o lumină roșie neîntreruptă
Atunci când difuzorul este pornit, lumina
roșie se oprește și apare o lumină albastră
neîntreruptă. Atunci când difuzorul este
oprit, lumina roșie se oprește.
O lumina albastră intermitentă, rapidă

Model: MDZ-28-DI
Alimentare: Baterie cu litiu încorporată
Intrare: 5V 300mA
Port de încărcare: Micro USB
Impedanță nominală: 4Ω
Versiune Bluetooth: 4.2
Distanța de operare: 10m
Protocoale acceptate: A2DP/AVRCP/SPP
Raza frecvență sunet: 200 Hz – 18kHz (-10dB)
Timp redare: 6 h (circuit rapid) la 70% volum
*poate varia în funcție de condițiile de redare

Precauții:

1. Utilizați și depozitați produsul la temperatura camerei
2. Nu expuneți produsul la ploaie sau condiții de umiditate
3. N
 u trântiți, zdrobiți sau aruncați produsul în foc. Țineți bateria ferită de
lumina soarelui, flacără deschisă sau condiții de temperatură excesiv
de ridicată.
4. N
 u dezasamblați, reparați sau modificați produsul pe cont propriu.
Bateria poate exploda dacă nu este manipulată corespunzător și
trebuie înlocuită cu o baterie de tip sau clasă similare.
5. Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare
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