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обертання поворотної кнопки

1. Ввімкнення аудіоколонки
Натисніть та утримуйте поворотну кнопку протягом 2 секунд, відпустіть кнопку
коли пролунає звукове оповіщення про ввімкнення пристрою.
Індикатор почне швидко блимати синім кольором, що означає що аудіоколонка
знаходиться у режимі видимості для підключення до інших пристроїв.
2. Підключення до мобільних пристроїв
Увімкніть Bluetooth на мобільному пристрої, виберіть зі списку видимих
пристроїв аудіоколонку Xiaomi Steel Gun Bluetooth Speaker.
Після успішного підключення пролунає звукове оповіщення, індикатор почне
повільно блимати синім кольором.
Надалі необхідно лише увімкнути Bluetooth на мобільному пристрої і
аудіоколонка підключиться до нього автоматично.

Інші інструкції
Підключення до нового мобільного пристрою

При увімкненому стані пристрою зробіть два короткі натискання
на поворотну кнопку, пролунає звукове оповіщення, аудіоколонка
знову перейде у режим пошуку підключення, після цього здійсніть
підключення до аудіоколонки з нового мобільного пристрою.

Стандартні функції
Відтворення через Bluetooth
Коли телефон підключений до аудіоколонки через Bluetooth, він виступає у
якості пульту керування колонкою, а колонка виступає у якості гучномовця
телефону.

Здійснення викликів
Коли телефон підключений до аудіоколонки через Bluetooth, при надходженні
виклику пролунає звукове оповіщення, за допомогою короткого натискання на
поворотну кнопку можна прийняти чи відхилити виклик.

Налаштування гучності
Підчас виклику чи відтворення музики можна
налаштовувати рівень гучності. Обертання
поворотної кнопки за годинниковою стрілкою
збільшить гучність, проти годинникової
стрілки – зменшить гучність.

Заряджання
Підчас заряджання індикатор буде світитися червоним світлом, після
закінчення заряджання – синім світлом.
* Для заряджання пристрою використовуйте зарядний пристрій/адаптер
живлення з напругою 5В, використання несумісного зарядного пристрою може
призвести до пошкодження компонентів пристрою.

Функції кнопок
Операція з кнопками

Виконувана функція

Коротке натискання
поворотної кнопки при
увімкненому пристрої

1. Пауза/відтворення

Два коротких натискання
поворотної кнопки при
увімкненому пристрої

2. Прийняти/відхилити виклик
1. Розірвати з’єднання, перехід до режиму
пошуку підключення
2. При відсутності підключення нового
пристрою, під’єднання до попереднього
пристрою
3. При вхідному виклику, відхилити виклик

Довге натискання
(приблизно 2 секунди)
поворотної кнопки
Обертання поворотної
кнопки за годинниковою
стрілкою
Обертання поворотної
кнопки проти годинникової
стрілки

1. Увімкнути пристрій
2. Вимкнути пристрій
Збільшити гучність
Зменшити гучність

Індикація
Режим аудіоколонки
Очікування підключення
Здійснюється підключення
Вхідний виклик
Здійснюється виклик
Здійснюється заряджання
Зарядження завершено
Низький рівень заряду батареї

Режим індикатора
Швидко блимає синім кольором
Повільно блимає синім кольором
Швидко блимає білим кольором
Повільно блимає білим кольором
Світиться червоним кольором
Світиться синім кольором
Блимає червоним кольором

Основні параметри
Назва пристрою

Аудіоколонка Xiaomi Steel Gun
Bluetooth Speaker 2

Модель пристрою

LYYX01ZM

Версія Bluetooth

v4.1

Ефективна робоча відстань

10 метрів

Період безперервного
прослуховування музики

до 7 годин при повному заряді
батареї

Максимальна вихідна потужність

5 Вт

Опір гучномовця

4 Ом

Ємність акумулятора

1200 мАг 3,7 В

Вхід живлення USB

5В

Розміри

60 мм × 60 мм × 93.3 мм

Робоча температура

-10 oC ~ +40 oC

1А

Примітка: Підключення даного пристрою до мобільного телефону чи іншого
пристрою з Bluetooth виконується за допомогою бездротового сигналу.
Даний тип з’єднання не є стабільним та надійним у всіх місцях. В умовах
надзвичайної ситуації не розраховуйте на здійснення зв’язку через даний
пристрій.

Заявлений вміст шкідливих та токсичних речовин
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Шкідливі та токсичні матеріали чи елементи
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елементи

O

O

O

O

O
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Назва
компоненту

O: о
 значає що вміст даного шкідливого та токсичного матеріалу у всіх
однорідних матеріалах даного компоненту знаходиться в межах вимог
SJ/T11363-2006 «Вимоги до кількості шкідливих та токсичних речовин в
електронних інформаційних продуктах»
X: о
 значає що вміст даного шкідливого та токсичного матеріалу хоча б в
одному з однорідних матеріалів даного компоненту перевищує межі вимог
SJ/T11363-2006.
Даний виріб відповідає вимогам директиви RoHS: Свинець що міститься
в частині електронних компонентів друкованої плати на даний момент є
технологічно та економічно незамінним.
Під терміном безпечний термін експлуатації розуміється що за нормальних
умов експлуатації, небезпечні речовини та елементи що містяться у пристрої
та його аксесуарах не будуть виділятися назовні, а також те що користувач
підчас експлуатації даного виробу не спричинить серйозного
забруднення навколишньому середовищу, не завдасть серйозної
шкоди своєму організму та матеріальним цінностям.

Гарантійне обслуговування та сервісна підтримка
Правила гарантійного обслуговування Аудіоколонки Xiaomi Small Steel Gun
Bluetooth Speaker 2
Гарантійне обслуговування Аудіоколонки Xiaomi Small Steel Gun Bluetooth
Speaker 2 здійснюється згідно Закону КНР «Про захист прав споживачів»,
Закону КНР «Про якість продукції», що включає:
1. В термін до 7 днів після отримання, у разі якщо з даним пристроєм
виникають питання що включені до «Таблиці характерних несправностей»,
що було перевірено та підтверджено сервісним центром Xiaomi,
виконується безкоштовне повернення чи заміна виробу;
2. В термін від 8 до 15 днів після отримання, у разі якщо з даним пристроєм
виникають питання що включені до «Таблиці характерних несправностей»,
що було перевірено та підтверджено сервісним центром Xiaomi,
виконується безкоштовне заміна чи ремонт виробу;
3. В термін до 12 місяців після отримання, у разі якщо з даним пристроєм
виникають питання що включені до «Таблиці характерних несправностей»,
що було перевірено та підтверджено сервісним центром Xiaomi,
виконується безкоштовний ремонт виробу.
Таблиця характерних несправностей пристрою
Назва
Аудіоколонка Xiaomi
Small Steel Gun
Bluetooth Speaker 2

Характерні несправності
1. Тріщини корпусу що виникли з причини
використаних матеріалів та структури корпусу
2. При підключеному живленні неможливо
увімкнути пристрій та відтворити музику

Негарантійні випадки
1. Неавторизований ремонт, неправильне використання, удари, небережне
використання, зловживання при використанні, потрапляння всередину
пристрою рідини, нещасні випадки, переобладнання, неправильне
використання додаткових аксесуарів що не йдуть в комплекті з пристроєм,
а також відривання, замащування чи підробка етикетки;
2. Випадки які виникли після закінчення терміну гарантійного обслуговування;
3. Пошкодження, що виникли з причини форс-мажорних обставин;
4. Випадки, не зазначені в «Списку характерних несправностей»;
5. Випадки з що виникли з причини людського фактору і призвели до
пошкоджень конвектора та інших елементів зазначених у «Списку
характерних несправностей».
Служба підтримки онлайн: http://mi.com/service
Гаряча лінія: 400-100-5678
Виробник: Jiangsu Zimi Electronic Technology Co., LTD.
Адреса: Jiangyin city, Chengjiang Central Street 159, A913

