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Xiaomi Mi Smart Speaker 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
FIGYELMEZTETÉS 

• Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket. 
• Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja az 

adaptert. 
• Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe. 
• Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon. 
• A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja. 

 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

• Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, az 
adapter és a készülék teljesen száraz-e. 

• Ne dobja a terméket tűzbe. 
• Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe. 
• Ne helyezze a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.  
• A készülék csak otthoni használatra alkalmas. 
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző 

napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. 
• Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, 

esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról 
a tűzesetek megelőzése érdekében! 

• Amennyiben az adapter vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket. 
• Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket. 
• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen  
• A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a 

csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb 
sérülést okozhatnak! 

• Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, 
csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és 
az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a 
megfelelő oktatásban. 

• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. 
• Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.  
• Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg 

rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.   
• Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata 

érvényteleníti a garanciát. 
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• Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet 
használjon. 

• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 

• Ha a készülék vízbe esi, húzza ki az adaptert a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.  
• Ne csatlakoztassa vagy húzza ki az adaptert a fali aljzatból vizes kézzel.  
• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
• Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között, mivel ez megrövidítheti a 

készülék élettartamát. 
• Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapjában. 
• Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség. 

 
Használati tippek 

• Ne tekerje a kábelt az adapter köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva. 
• Ne helyezzen fém tárgyat az adapterre. 

 
JELLEMZŐK 
 
Megnevezés:   Xiaomi Mi Smart Speaker  
Modell:    L09G 
Bluetooth:    4.2 
Profilok:    A2DP 
Wi-Fi:     2.4G + 5G 
Hangszóró:     12W, 2,5” 
Mikrofon:    2 db 
Operációs rendszer:  Linux 
RAM:     512MB 
ROM:     256MB 
Chip:     Amlogic A113X 4 core A53 
Támogatott formátumok:   HE AAC, LC, AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), Opus,  

FLAC nagy felbontású streams (24 bit/96KHz) 
Támogatott okos eszközök: TV, TV box, TV stick-ek, légtisztítók, porszívók, kamerák, izzók, 

lámpák, okos ventilátorok, okos konnektorok, projekto stb. 
Tápellástás:    12 V / 1,5A  
Méret:     131*104*151mm 151mm 
Súly:      842 g 
 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet 
változása miatt a valóságban eltérhetnek. 
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A DOBOZ TARTALMA 
• Xiaomi Mi Smart Speaker  
• Adapter 
• Használati útmutató 
• Jótállási jegy 

 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Ganzhou Dehuida Technology Co., Ltd (Mi Ecosystem Company) 
Address: Dehuida Science and Technology Park, Houyanshan Road, Anyuan District, Ganzhou City, 
Jiangxi Province, R. P. China 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval 
kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

 
IMPORTŐR: 

 

 
 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619 

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu 
  

mailto:info@wayteq.eu
http://www.wayteq.eu/
http://www.xiaomi.hu/
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KEZELŐSZERVEK 
 

   
 

Lejátszás 
szüneteltetése / 

elindítása 

Mikrofon némítása / 
bekapcsolása 

Hangerő növelése Hangerő csökkentése 

 
Megjegyzés: A gyári állapotra állításhoz nyomja le egyidejűleg a  /  gombot 10 másodpercig. 
 
Jelzőfény állapotai: 
 
Állandó narancs Mikrofon letiltva 
Lassan villogó fehér Beállítás folyamatban 
Villogó sárga Gyári állapotra állítás 

 
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
 
Üzembe helyezés 
 
A készülék üzembehelyezéséhez az alábbiakra van szükség: 
 

1. Mi Smart Speaker 
2. Google fiók 
3. Mobiltelefon vagy tablet az alábbiakkal: 

• Android 5.0 vagy újabb operációs rendszer 
• Működő 2,4 GHz vagy 5 GHz Wi-Fi hálózat (WPA-2 Enterprise titkosítás nem támogatott) 
• Bluetooth funkció bekapcsolva 

4. Internet kapcsolat és biztonságos Wi-Fi hálózat 
 
Kezdő lépések 
 

1. Google Home alkalmazás telepítése 
Minden beállítás, vezérlés a beüzemelés során a Google Home alkalmazáson keresztül történik, 
így le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást a telefonjára vagy tabletére. Lépjen be az 
alkalmazás áruházba. iOS rendszeren ez az App Store, Android eszközökön a Google Play 
Áruház. Keressen rá a Google Home kulcsszóra, majd töltse le és telepítse az alkalmazást. 
 

2. A hangszóró csatlakoztatása 
A szoftver telepítése után készen áll a hangszóró beállítására. Csatlakoztassa a mellékelt 
adaptert a hangszóró adapter csatlakozójába, majd csatlakoztassa az adaptert egy fali 
aljzathoz.  
 

3. A készülék beállítása 
A Google Home alkalmazás végigvezeti a kezdeti beállítási lépéseken. Kövesse a lépéseket az 
Mi Smart Speaker beállításához. 
 

4. Beszéljen az eszközhöz 
Az Mi Smart Speaker támogatja a Google Asszisztenst. Csak mondja ki, hogy “Ok Google” és 
kezdje el a használatot, a többi dolgot, szabadon, kéz nélkül intézheti otthonában. 
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Zene lejátszás és vezérlés 
 
 

Play some music (Játsz le zenét) 
 
Turn up the volume (Emeld a hangerőt) 
 
Next song (Következő dal) 
 

Tervezze meg napját és kapjon 
válaszokat 
 

What’s the latest news? (Mik a legfrissebb 
hírek?) 
 
What’s the weather this weekend? (Milyen lesz 
az időjárás hétvégén?) 
 
What time is it in London? (Mennyi az idő 
Londonban?) 
 
What is my agenda today? (Mi a mai teendőm?) 
 

Vezérelje otthonát 
 
 

Turn on the lights (Kapcsold be a világítást) 
 
Set temperature to 22 degrees (Állítsd be a 
hőmérsékletet 22 fokra) 
 
Is Daniel's bedroom light on? (Daniel 
hálószobájában fel van kapcsolva a világítá?) 
 

Próbáljon ki vicces dolgokat 
 
 

Tell me a fun fact (Mondj egy vicces tényt) 
 
What can you do? (Mit tudsz csinálni?) 
 
Find my phone (Keresd meg a telefonom) 

Végezzen el dolgokat 
 
 

Good morning (Jó reggelt)  
 
Set a timer for 15 minutes (Állíts be időzítést 15 percre) 
 
Set an alarm for 7am tomorrow (Állíts be ébresztőt reggel 7-re) 
 
Remind me to buy milk tonight (Emlékeztess, hogy este vegyek tejet) 
 
Broadcast it’s dinnertime (Jelezd, hogy ebédidő van) 
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Legfontosabb funkciók 
 
Élvezze a zenét és a szórakozást 
Játsza le és vezérelje a zenét, podcastet és rádiót kéz nélkül. A Chromecast segítségével a 
videolejátszást a TV készülékre küldheti hangutasítással. 
 
Tervezze meg a napját 
Az engedélyével, kapjon segítséget olyan dolgokban, mint időjárás információk, helyi idő vagy akár a 
saját napi terve. 
 
Vezéreljen feladatokat 
Az engedélyével, beállíthatja az ébresztést, időzítést vagy emlékeztetők kéz nélkül. Csak mondja ki, 
hogy “Ok Google.” 
 
Vezérelje otthonás 
Egyszerűen kérje meg a Google-t a hangszórón keresztül, hogy kapcsolja be a világítást vagy állítsa 
be a tökéletes hőmérsékletet.  
 
Kapjon válaszokat 
Kapjon válaszokat számításai, fordításaira és továbbiakra. 
 
Google Asszisztens 
 
Az Mi Smart Speaker segítségével könnyen beszélhet a Google-hoz és élvezheti a zenét otthonában, 
csupán hangvezérlés segítségével. Lejátszhatja kedvenc zenéti, vezérelheti a hangerőt és 
információkat találhat az éppen hallgatott dalról, kéz nélkül. Megtervezheti a napját, beállíthat ébresztőt 
és vezérelhet okos eszközöket az otthonában, csak mondja ki, hogy “Ok Google” és kezdjen bele. 
 
Beépített Chromecast™ 
 
A beépített Chromecast segítségével a hangszóró a telefonjának távvezérlőjévé válik. Csak érintse 
meg a Cast gombot a már ismert alkalmazásokban és küldje át a zenét a telefonjáról, tabletéről vagy 
laptopjáról a hangszóra. 
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