
Mi Bluetooth Audio Receiver 

 

Instrukcja obsługi 

Model: YPJSQ01JY 

 

 
 

Przedstawienie produktu 

 
Uruchamianie urządzenia 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 

sekundy, 

aż dioda zaświeci się na niebiesko. 

Jeśli nie zostanie wykryte żadne połączenie, dioda świeci 

na czerwono i niebiesko na przemian, a odbiornik czeka na 

połączenie. 

W przypadku wykrycia połączenia, dioda pulsuje na 

niebiesko i odbiornik automatycznie paruje się z 

urządzeniem Bluetooth. 

Gdy odbiornik przechodzi w stan czuwania, dioda pulsuje 

na czerwono i niebiesko na przemian. 

 

Wyłączanie urządzenia 
Wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 5 sekund. 

 

Ładowanie 
Podczas ładowania urządzenia, dioda Led świeci na kolor 

czerwony, i gaśnie gdy urządzenie zostanie naładowane. 

 

Parowanie urządzenia 
- Połączenie z nowym urządzeniem 

Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij i przytrzymaj 

przycisk funkcyjny przez 5 sekund, aż dioda LED zacznie 

mrugać na czerwono i niebiesko na przemian. Na 

urządzeniu mobilnym wyszukaj i połącz się z urządzeniem 

Mi Bluetooth Audio Receiver. Jeśli telefon zapyta o hasło 

parowania, wprowadź kod „0000”. 

 

Usuwanie zapisów dotyczących połączeń 
Wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny 5 razy. 

 

Strata połączenia 
Gdy w telefonie zostanie wyłączony moduł Bluetooth, lub 

odbiornik jest poza zasięgiem, automatycznie przełączy się 

w tryb czuwania, po 5 minutach automatycznie się wyłączy 

w przypadku braku połączenia. 

 

Sterowanie odbiornikiem 

Odbieranie połączeń: 1 wciśniecie przycisku 

Odrzucenie połączenia: Wciśnij i przytrzymaj przycisk 

przez 2 sekundy 

Wybieranie ostatniego numeru: podwójne wciśnięcie 

przycisku. 

 

Sterowanie muzyką: 

Odtwarzanie/pauza: 1 wciśnięcie 

Utwór do przodu: podwójne wciśniecie 

Utwór w tył: potrójne wciśnięcie 

 

Specyfikacja techniczna: 
Model: YPJSQ01JY 

Napięcie wejściowe: 5V, 1A 

Waga: 10g 

Zasięg: 10m 

Czas ładowania: 2 h 

Czas odtwarzania muzyki: 4h 

Łączność: Bluetooth 4.2 

Profile Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP 

Złącze ładowania: Micro-USB 

Wymiary: 5.9×1.35 cm 

 

Ostrzeżenia 
1. Nie wystawiać produktu na działanie czynników 

zewnętrznych gdzie temperatura jest ekstremalna (niższa 

niż 0℃ lub wyższą niż 45℃)； 

3. Trzymać wskaźnik LED z dala od oczu 

dzieci lub zwierząt； 

4. Nie należy używać produktu podczas burz. Grzmot 

może spowodować, że produkt ulegnie uszkodzeniu. 

5. Nie należy narażać produktu na kontakt z płynami. 

 

Producent: TiinLab Acoustic Technology (Shenzhen) Co., 

Ltd. (a Mi Ecosystem Company) 

Adres: Tianliao Building F14 East Block (New Materials 

Industrial Park), Xueyuan Road, Nanshan District, 

Shenzhen, P.R. China 

 

Przed użyciem przeczytać uważnie niniejszą 

instrukcję obsługi i zachować ją 

na przyszłość. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


