
Głośnik
Bluetooth Mi Compact 2

Instrukcja użytkownika
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Opis produktu

Maskownica
głośnika

Dioda wskaźnika 
stanu / Mikrofon

Przycisk
uruchamiania

Otwór na sznurek

Port ładowania



Włączanie głośnika

Aby włączyć głośnik, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  
przez dwie sekundy, a następnie zwolnić przycisk po usłyszeniu 
dźwięku powiadomienia. Głośnik Bluetooth automatycznie 
wejdzie wtedy w Tryb wykrywania połączeń.

Połączenie Bluetooth

Aby połączyć się przez Bluetooth, należy wejść w opcje 
Bluetooth urządzenia, które ma zostać połączone i wybrać „MI 
BT18 I”. Pomyślne połączenie urządzeń przez Bluetooth zostanie 
potwierdzone dźwiękiem powiadomienia. Od tego momentu, jeśli 
Bluetooth jest aktywowany na urządzeniach, będą one łączyć się 
ze sobą automatycznie.

Łączenie się z innym urządzeniem przenośnym

Aby połączyć się z innym urządzeniem przenośnym, gdy głośnik 
jest wyłączony, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 
5 sekund, co uruchomi Tryb wykrywania połączeń. Połączenie 
należy nawiązać podążając zgodnie z instrukcjami na urządzeniu 
przenośnym.



Wykonywanie/odbieranie połączeń

Gdy głośnik Bluetooth jest podłączony do telefonu 
komórkowego, głośnik automatycznie wstrzymuje odtwarzanie 
muzyki i powiadamia o przychodzącym połączeniu. Aby odebrać 
lub zawiesić połączenie, należy nacisnąć przycisk  ; naciśnięcie 
i przytrzymanie przycisku spowoduje odrzucenie połączenia.

Tryb oszczędzania energii

Głośnik wyłączy się automatycznie po 10 minutach, jeśli nie 
zostaną podłączone żadne urządzenia Bluetooth.
Gdy urządzenie Bluetooth jest podłączone, głośnik wyłączy się 
automatycznie po 10 minutach, jeśli nie jest odtwarzana muzyka.

Ładowanie głośnika

Głośnik wyposażony jest w akumulator litowy 480mAh, który 
można ładować przez port Micro USB.



Opis wskaźników stanu

Włączanie Dioda zaświeci się przez 2 sekundy 
stałym, niebieskim światłem, a następnie 
zmieni kolor w zależności od stanu.

Wyłączanie Niebieskie światło zgaśnie, następnie 
dioda zaświeci się na czerwono i będzie 
świecić przez 2 sekundy, po czym zgaśnie.

Oczekiwanie 
na połączenie 
Bluetooth

Szybko migające niebieskie światło

Nawiązanie 
połączenia 
Bluetooth

Dioda zaświeci się na 2 sekundy stałym, 
niebieskim światłem, po czym zacznie 
wolno pulsować.

Niski stan 
naładowania 
akumulatora

Powoli pulsujące czerwone światło

Ładowanie Stałe czerwone światło



Pełny stan 
naładowania 

Kiedy głośnik jest włączony, czerwone 
światło zmieni się na stałe, niebieskie. 
Wyłączenie głośnika powoduje zgaśnięcie 
czerwonego światła diody.

Połączenie 
przychodzące

Szybko migające niebieskie światło

Dane techniczne

Model: MDZ-28-DI 
Prąd wejściowy: 5V  300mA
Impedancja znamionowa: 4Q 
Maksymalna odległość połączenia: 10m
Zakres częstotliwości dźwięku: od 200Hz do 18kHz (-10dB)
Długość pracy przy odtwarzaniu: 6 godzin (tryb „fast track”), przy 
70% głośności
* Może ulec zmianie w zależności od warunków odtwarzania.
Zasilanie: wbudowany akumulator litowy
Port ładowania: Micro-USB
Wersja Bluetooth: 4.2
Obsługiwane protokoły: A2DP/AVRCP/SPP



Środki ostrożności:

1. Produkt powinien być używany i przechowywany 
w temperaturze pokojowej.

2. Nie należy narażać produktu na działanie deszczu lub 
wilgotnego środowiska.

3. Nie należy uderzać, zgniatać, ani wrzucać produktu do ognia. 
Akumulator należy przechowywać z dala od bezpośredniego 
światła słonecznego, otwartego ognia lub otoczenia o zbyt 
wysokiej temperaturze.

4. Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani 
modyfikować produktu. Akumulator może eksplodować, jeśli 
nie jest prawidłowo użytkowany i w razie awarii musi zostać 
wymieniony na akumulator podobnego typu lub klasy.

5. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować 
urządzenie.

Wsparcie online: www.mi.com

Wyprodukowano dla: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.
Producent: Ganzhou Dehuida Technology Co., Ltd. 
Dehuida Science and Technology Park, Huoyanshan Road, 
Anyuan District, Ganzhou, Jiangxi, China, 342100



Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. niniejszym 
oświadcza, że urządzenie radiowe typu Głośnik 
Bluetooth Mi Compact 2 jest zgodne z dyrektywą 
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE 
jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: https://www.mi.com/global/service/
support/declaration.html

Prawidłowe postępowanie ze zużytym produktem. 
Oznaczenie to wskazuje, że na terenie UE tego 
produktu nie należy wyrzucać z odpadami 
komunalnymi.Aby uniknąć szkodliwego wpływu 
na środowisko naturalne i zdrowie człowieka 
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, 
urządzenie należy poddać recyklingowi w celu 
ponownego wykorzystania materiałów. W celu 
przekazania urządzenia do bezpiecznego dla 
środowiska recyklingu zużyte urządzenie należy 
zostawić we właściwym punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów lub skontaktować się z punktem 
sprzedaży, gdzie zakupiono produkt.



Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
https://pl.ingrammicro.eu

Urządzenie działa w następującym zakresie częstotliwości 
wyłącznie w UE: Bluetooth 4.2 (2402-2480 MHz): < 4 dBm

Wprowadzenie zmian lub modyfikacji bez wyraźnego 
zatwierdzenia przez stronę odpowiedzialną za zgodność może 
spowodować utratę uprawnień użytkownika do korzystania ze 
sprzętu.

Temperatura: 0°C - 45°C

Nie mieszaj starych i nowych baterii, i nie mieszaj baterii 
alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub 
akumulatorów (NiCD, Ni-MH itp.).


