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| Verbinding maken

Bedieningsknoppen

Audio-ingang van 3,5 mm

Microfoon

Laadpoort
Volume omhoog
Lang drukken: Volgend nummer

Volume omlaag
Lang drukken: Vorig nummer

Ba�erĳniveau
Lang drukken: Bluetooth zoeken

Afspelen/pauzeren
Oproep beantwoorden/beëindigen

Speaker
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Meer

Mobiele apparaten
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Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en kies Mi Bluetooth-speaker. 
Nadat de speaker is aangesloten, hoort u een waarschuwingssignaal en het 
LED-lampje gaat blauw branden. Wanneer u de volgende keer Bluetooth op 
uw mobiele apparaat inschakelt, zal de luidspreker automatisch verbinding 
maken.  

Verbinding maken met nieuw mobiel apparaat
Druk       2 seconden in om de Bluetooth van de speaker weer te geven. 
Verbind vervolgens de speaker met een nieuw apparaat.   

Druk 2 seconden op       totdat u 
een waarschuwingssignaal hoort. 
De speaker schakelt Bluetooth 
automatisch in.  
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Meer
Opladen

*Audio wordt afgespeeld via Bluetooth als de verbinding 
  tot stand is gebracht.

Bluetooth-speaker

Bekabelde speaker

Telefoon

| Kenmerken

Sluit uw speaker aan via 3,5 mm-kabel 
om muziek af te spelen.  

Maak verbinding via Bluetooth om de 
speaker van uw telefoon te bedienen.

Het LED-lampje brandt rood wanneer de luidspreker wordt opgeladen. Het 
gaat uit wanneer de accu volledig is opgeladen.

Wanneer de speaker via Bluetooth is 
verbonden, zal deze de muziek pauzeren 
en een beltoon afspelen voor inkomende 
oproepen. Druk op        om oproepen te 
beantwoorden/beëindigen.



5 V        2 A

Max. output
Speaker

Microfoon
Frequentiebereik
Accu
Oplaadtĳd
USB-voedingsingang
Afmetingen van het product
Bedrĳfstemperatuurbereik

2,5 W x 2 (4 ohm, THD < 0,1%)
36 mm, driver X 2

4.0
Handsfree microfoon, 1 stuks
85-20 KHz
1500 mAh / 3,8 V
2,5 uur

168 x 58 x 24,5 mm
0-45 °C

| Productspecificaties

| Garantie en ondersteuning

Bluetooth

Model: MDZ-26-DB Xiaomi Inc.

Alle rechten voorbehouden door Xiaomi Inc.

Door gebruik te maken van Mi Bluetooth Speaker stemt u in met de algemene 
voorwaarden zoals uiteengezet op h�p://www.mi.com/en/agreement, inclusief maar 
niet beperkt tot de Xiaomi-gebruikersovereenkomst, gezamenlĳk de “overeenkomsten” 
genoemd. Door gebruik te maken van de Mi Bluetooth Speaker stemt u in met de 
algemene voorwaarden van de overeenkomsten.   


