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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A ÚDRŽBA 
 Pozorně si přečtěte tento manuál. 

 
kapacitu. 

Produkt čistěte pouze suchým hadříkem. 

Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. 

Uchovávejte produkt mimo dosah zvířat a  

Nesprávné zacházení se zařízením, baterií 
a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava 
mohou vést k explozi či vzniku požáru. 

Nepoužívejte zařízení mimo rozsah provozních teplot. 

- 
zařízení není voděodolné. 

POPIS PRODUKTU POPIS FUNKCÍ 
PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 
Podržte tlačítko (3) min. po dobu 2 sekund a pusťte 
po zaznění zvukového upozornění. Reproduktor je 
připraven pro spárování. 
PRVNÍ SPÁROVÁNÍ 
Zapněte Bluetooth ve vašem zařízení a v seznamu zvolte 
zařízení MI BT18 I. Po úspěšném spárování uslyšíte 
zvukové upozornění. 
OPAKOVANÉ SPÁROVÁNÍ 
Ve vypnutém stavu podržte tlačítko (3) min. po dobu 
5 sekund. Reproduktor je v režimu párování. Zapněte 
Bluetooth ve vašem zařízení a v seznamu zvolte zařízení 
MI BT18 I. Po úspěšném spárování uslyšíte zvukové 
upozornění. 
PŘÍCHOZÍ HOVOR 
Při příchozím hovoru je přehrávání hudby pozastaveno 
a reproduktor vás na hovor upozorní vyzváněním. Hovor 

(3) a ukončíte dlouhým 
(3). 

KONTROLKA 
Párování - bliká modře  
Spárováno - pulzuje modře Příchozí hovor: bliká modře
Slabá baterie - pulzuje červeně 
Nabíjení -  

1. Reproduktor 4. Otvor pro poutko 
2. Kontrolka / mikrofon 5. Nabíjecí konektor 
3. Tlačítko 

SPECIFIKACE PRODUKTU 
Rozměry: 50 x 32 mm 
Hmotnost: 54 g 
Impedance: 4 Ω 
Frekvenční rozsah: 200 - 18 000 Hz 

 Bluetooth 4.2 (dosah 10 m) 
Profily: A2DP / AVRCP / SPP 
Název BT zařízení: MI BT18 I 
Baterie: Li-Ion 3,7 V @ 480 mAh 
Nabíjecí konektor: MicroUSB* 
Doba přehrávaní:  
Podpora handsfree: Ano 
Provozní teplota: 0 až 40 °C 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Produkty jsou v souladu s platnými evropskými směrnicemi a normami. 
Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách:
www.beryko.cz/manualy

www.beryko.cz/manualy

 
 

VYHLÁSENIE O ZHODE 
Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a normami. 

 
 

LIKVIDACE VÝROBKU 
Produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, kabel, sluchátka, 
kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem. 

LIKVIDÁCIA VÝROBKU 
Produkt a elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB 
kábel, batéria) by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom.

VÝROBCE | VÝROBCA 
Ganzhou Dehuida Technology Co., Ltd., Dehuida Science and 
Technology Park, Huoyanshan Road, Anyuan District, Ganzhou, Jiangxi, 
China. 

Vyrobeno v Číně 
Vyrobené v Číne 

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A ÚDRŽBA 
Pozorne si prečítajte tento manuál. 

kapacitu. 

 

Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom. 

 

Nesprávne zaobchádzanie so zariadením, batériou a 
príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná oprava 
môžu viesť k explózii alebo vzniku požiaru. 

Nepoužívajte zariadenie mimo rozsah prevádzkových 
teplôt. 

Nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu 
zariadenie nie je vodeodolné. 

POPIS PRODUKTU 

1. Reproduktor 4. Otvor pre pútko 
2. Kontrolka / mikrofón 5. Nabíjací konektor 
3. Tlačidlo 

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU 
Rozmery: 50 x 32 mm 
Hmotnosť: 54 g 
Impedancia: 4 Ω 
Frekvenčný rozsah: 200 - 18 000 Hz 

 Bluetooth 4.2 (dosah 10 m) 
Profily: A2DP / AVRCP / SPP 
Názov BT zariadenia: MI BT18 I 
Batéria: Li-Ion 3,7 V @ 480 mAh 
Nabíjací konektor: MicroUSB* 
Doba prehrávania:  
Podpora handsfree: Áno 
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C 

*(kábel nie je súčasťou balenia) 

POPIS FUNKCIÍ 
PRVÉ SPUSTENIE 
Podržte tlačidlo (3) 
po zaznení zvukového upozornenia. Reproduktor je 
pripravený pre spárovanie. 
PRVÉ SPÁROVANIE 
Zapnite Bluetooth vo vašom zariadení a v zozname 
vyberte zariadení MI BT18 I. Po úspešnom spárovaní 
budete počuť zvukové upozornenie. 
OPAKOVANÉ SPÁROVANIE 
Vo vypnutom stave podržte tlačidlo (3) min. po dobu 
5 sekúnd. Reproduktor je v režime párovania. Zapnite 
Bluetooth vo vašom zariadení a v zozname vyberte 
zariadenie MI BT18 I. Po úspešnom spárovaní budete 
počuť zvukové upozornenie. 
PRICHÁDZAJÚCI HOVOR 
Pri prichádzajúcom hovore je prehrávanie hudby 
pozastavené a reproduktor vás na hovor upozorní 
zvonením. Hovor prijmete krátkym stlačením tlačidla (3) a 
ukončíte dlhým stlačením tlačidla (3). 
KONTROLKA 
Párovanie - bliká na modro Plne nabité  
Spárované - pulzuje modro Slabá bat. - pulzuje červeno 
Prichádzajúci hovor: bliká na modro 
Nabíjanie -  

Dovozce:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz


