Mi Internet Radio
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Ознакомлення

Використання

Комплектуючі: Mi Internet Radio х1, USB кабель
х1, інструкція х1

Кнопка переключення радіостанцій
Дінамік
Сенсор
Особливості: Цей товар поповністю залежить від
Wi-Fi мережі. Наявність проблем з інтернет сигналом впливає на якість радіотрансляції.
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Встановлення Mi Smart Home АРР на
смартфон

В АРР Store знайдіть «Mi Smart Home» або відскануйте QR-код, щоб завантажити клієнтську
програму на смартфон.

Підключення до мережі

Дотримуйтесь інструкцій додатку, щоб підключити пристрій до мережі Wi-Fi. Миготливий жовтий
LED індикатор означає, що пристрій знаходиться в режимі очікування.
1. Виберіть Mi Smart Home АРР
2.В правому верхньому куті натисніть на кнопку,

LED індикатор

(Будь ласка, використовуйте блок
живлення 5V --- 1A
і вище)

USB порт

Скидання налаштувань

Вмикання живлення

Цей пристрій не оснащено кнопкою вмикання / вимикання. Використовуючи USB кабель, підключіть
пристрій до живлення, після чого загориться LED
індикатор.

щоб додати новий пристрій
3.В списку знайдених пристроїв виберіть Mi Internet
Radio

Реєстрація в офіційному співтоваристві

Weibo спільнота

Weixin спільнота

Основні параметри
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Гарантія

Найменування: бездротова колонка
Модель: WLSYJ01CM
Споживана потужність: 5V---1А
Підключення: WiFi 2.4G
CMIIT ID: 2015DP4700
Розмір: 83мм х 83мм х 50мм
Робоча температура: - 100С- -500С
Підтримка: Android 4.0/iOS 7.0 и вище
Виробник: ООО «Shanghai Chuangmi
Technology»
Адреса: г. Shanghai, р-н.Zhangjiang Gaokeji
Yuan, ул. Chengfu 399, пер.1, к.908

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється
відповідно до закону про «Права споживача КНР»
і «Закону про якість продукції КНР». В гарантійне
сервісне обслуговування входить:

1. Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, вплив води,
нещасний випадок, або якщо пошкодили або замазали етикетку і маркування пристрою;

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр
сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину
проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну або повернення товару.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, в разі
виникнення проблеми з «Списку несправностей»,
центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає
проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну
заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, в разі
виникнення проблеми з «Списку несправностей»,
центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає
проблему, після чого Вам надається безкоштовний
ремонт.

2. Термін дії гарантії минув;
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Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію

Управління пристроєм

Відтворення / пауза: Злегка доторкніться до
верхньої панелі Mi Internet Radio один раз, щоб
поставити радіотрансляцію на паузу. Доторкніться до верхньої панелі повторно, щоб відновити
відтворення.

Умови, які не входять до гарантійне обслуговування

Управління гучністю: Проведіть по верхній
панелі пристрою зліва направо, щоб збільшити
гучність. Проведіть справа наліво, щоб зменшити гучність.

3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних
обставинах;

4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру сервісного обслуговування Xiaomi;
5. Поломки пристрою або його компонентів з
«Списку несправностей», які виникли в зв’язку
з людським фактором і які перешкоджають його
нормальній роботі.

Перемикання радіостанцій: перемикання кнопки
вгору, щоб включити попередню станцію, перемикання кнопки вниз, щоб включити наступну радіостанцію

Список несправностей
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Наявність токсичних і шкідливих речовин

1. Наявність пошкодження пристрою
2. Не горить LED індикатор
3. Не відтворюється радіостанція
Проблеми зі скиданням налаштувань
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