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Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
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Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. 

Informacje o produkcie
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Sposób użycia

Ładowanie
Podczas ładowania głośnika, gdy jest on wyłączony, wskaźnik świeci się na pomarańczowo i gaśnie po całkowitym 
naładowaniu. Podczas ładowania głośnika, gdy jest on włączony, wskaźnik ładowania nie świeci się.
Po włączeniu głośnika, gdy akumulator jest na wyczerpaniu, wskaźnik miga na pomarańczowo. Należy naładować 
go w niedalekiej przyszłości.

Włączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, wskaźnik zaświeci się na niebiesko przez 1 sekundę, 
następnie Przenośny Głośnik Bluetooth Mi zostanie włączony. Głośnik oczekuje na połączenie gdy jest włączony 
po raz pierwszy.

Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć Przenośny Głośnik Bluetooth Mi.

Resetowanie
Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z dźwiękiem, Bluetooth lub ładowaniem akumulatora, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk zasilania przez 12 sekund. Reset zakończy się, gdy wskaźnik zaświeci się na pomarańczowo przez 
1 sekundę.
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Połączenie 

Połączenie z urządzeniem
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Gdy wskaźnik zaświeci się na niebiesko przez 1 sekundę, 
oznacza to, że głośnik został włączony. Następnie wskaźnik zamiga na niebiesko, wskazując, że głośnik oczekuje 
na połączenie. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, a następnie zlokalizuj i podłącz „Mi Portable Bluetooth 
Speaker” (Przenośny Głośnik Bluetooth Mi). Jeśli wymagane jest podanie kodu dostępu, wpisz „0000”. Gdy głośnik 
i urządzenie zostaną pomyślnie połączone, wskaźnik będzie świecił się na niebiesko. Jeśli w ciągu 30 minut 
głośnik nie zostanie podłączony do żadnego urządzenia, automatycznie wyłączy się.  

Połączenie automatyczne
Przenośny Głośnik Bluetooth Mi automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem Bluetooth 
po włączeniu. Jeśli nie zostanie wykryta historia połączenia lub nie uda się nawiązać połączenia z żadnym 
urządzeniem Bluetooth, wskaźnik zacznie migać na niebiesko, a głośnik przejdzie w tryb oczekiwania 
na połączenie.

Uwaga: Jeśli głośnik nie może automatycznie połączyć się z urządzeniem, należy ręcznie połączyć głośnik z danym 
urządzeniem za pomocą jego ustawień Bluetooth.

Połączenie z nowym urządzeniem
Upewnij się, że głośnik jest wyłączony. Aby uniknąć automatycznego łączenia się ze sparowanym urządzeniem 
Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 6 sekund. Wskaźnik zaświeci się na niebiesko przez 
1 sekundę, gdy Przenośny Głośnik Bluetooth Mi będzie włączony i przejdzie w tryb oczekiwania na połączenie. 
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Włącz Bluetooth w swoim nowym urządzeniu, a następnie połącz głośnik z urządzeniem.

Połączenie przerwane
Gdy urządzenie znajdzie się poza zasięgiem bezprzewodowym głośnika, połączenie zostanie przerwane. Jeśli 
urządzenie zostanie przeniesione w inne miejsce w zasięgu sieci bezprzewodowej w ciągu 30 minut, głośnik 
automatycznie ponownie połączy się z urządzeniem. Jeśli w ciągu 30 minut głośnik nie zostanie podłączony 
do żadnego urządzenia, automatycznie wyłączy się.
Gdy funkcja Bluetooth w urządzeniu jest wyłączona lub urządzenie jest wyłączone, głośnik automatycznie przejdzie 
w tryb oczekiwania na połączenie.

Funkcja True Wireless Stereo

Funkcja True Wireless Stereo pozwala dwóm Przenośnym Głośnikom Bluetooth Mi połączyć się ze sobą, aby 
uzyskać bezprzewodowy dźwięk z efektem stereo.

Włączanie funkcji True Wireless Stereo

Sposób A:
Podłącz głośnik A do swojego urządzenia. Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania na głośniku A, aby przejść 
do trybu parowania True Wireless Stereo. Włącz głośnik B, upewnij się, że oczekuje on na połączenie i nie jest 
podłączony do żadnych urządzeń. Wówczas oba głośniki połączą się ze sobą automatycznie.



6 7

Sposób B:
Włącz dwa Przenośne Głośniki Bluetooth Mi i upewnij się, że nie są one podłączone do żadnych urządzeń. Naciśnij 
dwa razy przycisk zasilania jednego z dwóch głośników, a głośniki przejdą w tryb parowania True Wireless Stereo 
i automatycznie połączą się ze sobą. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu, a następnie połącz urządzenie 
z głośnikami.

Wyłączanie funkcji True Wireless Stereo
Aby wyłączyć funkcję True Wireless Stereo, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania na każdym z głośników.

Uwagi:
 y Funkcja True Wireless Stereo zostanie włączona po pomyślnym połączeniu głośników z urządzeniem. Głośnik, 

którego wskaźnik świeci się stale na niebiesko, jest głośnikiem prawego kanału, a ten, którego wskaźnik 
miga na niebiesko, jest głośnikiem lewego kanału. Czynności takie jak Odtwarzanie/Pauza są dostępne z obu 
głośników.

 y Gdy podczas rozmów włączona jest funkcja True Wireless Stereo, działa tylko prawy głośnik.
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Instrukcje dotyczące przycisków

Cechy Działania

Włączanie Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Wyłączanie Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Tryb połączeń

Odbieranie połączeń Naciśnij przycisk zasilania

Zakończenie połączenia Naciśnij przycisk zasilania

Wyciszanie Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania

Tryb muzyki

Odtwarzanie Naciśnij przycisk zasilania

Pauza Naciśnij przycisk zasilania

Włączanie/wyłączanie funkcji 
True Wireless Stereo

Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania
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Dane techniczne

Model: XMYX04WM 
Waga netto: 190 g 
Port ładowania: Typ-C 
Wejście: 5V  1A
Połączenie bezprzewodowe: Bluetooth 5.0
Profile Bluetooth HFP/A2DP/AVRCP
Zasięg bezprzewodowy: 10 m (otwarta przestrzeń bez przeszkód)
Wymiary produktu: 86 × 86 × 45 mm
Częstotliwość pracy Bluetooth: 2402-2480 MHz (dla UE)
Maksymalna moc nadawania dla BT: 10 dBm (dla UE)
Maksymalna moc nadawania dla BLE: 10 dBm (dla UE)
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Informacje dot. usuwania i recyklingu odpadów WEEE

Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny 
i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać z innymi 
odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc 
zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego do recyclingu. Prawidłowe postępowanie ze zużytym produktem 
i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów 
zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym Tiinlab oświadcza, że urządzenie radiowe typu XMYX04WM jest zgodne 
z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym 
adresem internetowym: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

 y Nie wolno wystawiać akumulatorów lub zestawów akumulatorów na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak 
promienie słoneczne, ogień lub podobne.

 y Wymiana akumulatora na niewłaściwy typ, który może spowodować uszkodzenie zabezpieczenia (np. 
zapalenie się, wybuch, wyciek żrącego elektrolitu itp.)

 y Wrzucenie akumulatora do ognia lub gorącego pieca, lub mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii, które 
może spowodować wybuch. 

 y Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, które może spowodować wybuch lub 
wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

 y Akumulator poddany działaniu ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza, które może spowodować wybuch lub 
wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

 y Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany akumulatora na niewłaściwy typ.
 y Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z instrukcją.
 y Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy produktu wynosi 40°C. 
 y Głośnik może być stosowany w klimacie tropikalnym.
 y Na urządzeniu nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
 y Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji akumulatorów.

Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu słuchu, nie wolno słuchać przez dłuższy czas głośnych 
dźwięków.

Symbol oznacza napięcie stałe.
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Informacje o oznaczeniach znajdują się na spodzie głośnika.

Znak słowny i logo The Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. 
Jakiekolwiek użycie tych znaków przez Xiaomi Inc. odbywa się na mocy licencji. Inne znaki handlowe i nazwy 
handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyprodukowane przez: Tiinlab Acoustic Technology Limited (firma w ekosystemie Mi)
Adres: Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen 518055, China

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mi.com
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