
A Mi Okosóra felhasználói kézikönyve

Az összes kép csak szemléltető célokat szolgál, és modellenként 

és régiónként eltérhet a tényleges terméktől.
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AdapterFelhasználói kézikönyv
Okosóra

A csomag tartalma

Gombok funkciói

Mikrofon engedélyezés/letiltás

Magyar

A gyári beállítások visszaállításához 10 
másodpercig tartsa lenyomva a „VOL +” 
és a „VOL -” gombot

VOL +

VOL -
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Minden, amit tudnia kell az elkezdéshez

Elkezdés

1 Töltse le a Google Home alkalmazást

Dugja be az eszközt

1 Az Ön okosórája 2  

A Google fiók

3

4

Magyar

Egy telefon vagy egy tablet

Van Android 5.1-ja legalább

2,4 GHz-es WiFi hálózattal működik (a WPA-2 Enterprise 
hálózat nem fog működni)

Internetkapcsolat és biztonságos vezeték nélküli 
hálózat

A beállítás során a beállításokat és a vezérlőket a Google Home 
alkalmazáson keresztül hajtják végre, ezért le kell töltenie azt 
telefonjára vagy táblagépére. Lépjen be az eszköz 
alkalmazásboltjába. IOS-en ez az App Store, Android-
eszközökön pedig a Google Play Store. Keresse meg a boltban a 
Google Home keresést, és amikor megtalálta a megfelelő 
alkalmazást, töltse le és telepítse.

Most, hogy megvan a szükséges szoftver, itt az ideje, hogy 
beállítsa magát a hardvert is. Fogja a készülékhez kapott 
hálózati adaptert, és dugja be a csatlakozóba, majd vegye be a 
kábel másik végét és dugja be a falába.
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Állítsa be az eszközét

4 Egy kis segítség a nap megkezdéséhez és befejezéséhez.

Magyar

A Google Home alkalmazás elindít egy oktatóanyagot, amely 
számos alapvető beállítási lépést mutat be, amelyeket követni 
tud. Görgesse végig ezeket, és kövesse az utasításokat a Mi 
Smart Clock beállításához.

Beszéljen a Google-lal a Mi Smart Clock készülékén ébresztés 
beállításához, zenehallgatáshoz, következő találkozási idő 
ellenőrzéséhez, intelligens otthonának vezérléséhez és még sok 
máshoz - minden kihangosítóval.
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Kezdje a napot:
Ébredjen több száz hang- és médiariasztással. 
Ráadásul ellenőrizze az időjárást, tekintse 
meg a naptárat, szerezzen ingázási 
információkat, híreket és még sok minden 
mást - minden kihangosítóval.
Este lazítson:
Kérdezze meg a Google-t, hogy kapcsolja be a 
lámpákat, zárja be az ajtókat, és játsszon 
pihentető zenét, amikor felkészülsz az ágyra. 
Ezenkívül megtekintheti az ébresztési 
javaslatokat és beállíthatja hanggal vagy 
érintéssel.
Irányítsa a csatlakoztatott otthont:
Hangjával vezérelheti intelligens otthoni 
eszközeit. Kapcsolja be a lámpákat, állítsa be 
a termosztátot, ellenőrizze a biztonsági 
kamerát és még sok minden mást - a 
kezdéshez csak mondja ki az „Ok Google” 
szót.
Élvezze kedvenc zenéjét:
Beszéljen a Google-lal kedvenc zenéinek és 
rádióinak lejátszásához. Az intelligens órája a 
Chromecasttal is működik, így kedvenc 
műsorait, filmjeit vagy zenéit a hangjával 
átküldheti a tévére vagy a hangszórókra.

Magyar

Oké Gúgöl
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Magyar

Bemenet 5V     2A

Vezeték    IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz WiFi

Név     Mi Smart Clock

Modell                X04G

Hangkiadó     1.5” Full-range speaker

Kijelző     3.97”

Mikrofon     2-mic array

Bluetooth        BT4.2 & A2DP

Technikai specifikációk

Működési frekvencia és rádiófrekvenciás teljesítmény: 

WiFi: 2412MHz ~ 2472MHz (≤20dBm az Egyesült 

Királyságban)

BT: 2402MHz ~ 2480MHz (≤10dBm az Egyesült 

Királyságban)

BLE: 2402MHz ~ 2480MHz (≤10dBm az Egyesült 

Királyságban)
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Magyar

SZAVATOSSÁGI JELENTÉS

1 KORLÁTOZOTT TERMÉK GARANCIA

Ez a garancia meghatározott jogokat ad Önnek, és más jogokat is 

megadhat országának, tartományának vagy államának törvényei. A 

FOGYASZTÓI JOG MINDEN ORSZÁGBAN, TÁMOGATÁSBAN 

VAGY ÁLLAMOKBAN MINIMÁLIS JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKOT 

VONATKOZHAT. A TÖRVÉNY MEGHATÁROZÁSÁTÓL 

eltérően a XIAOMI NEM ZÁR KI, NEM KORLÁTOZZA ÉS 

FELFÜGGESZT EGYÉB JOGOKAT, AMELYEK VAN VAN. 

JOGAI TELJES MEGÉRTÉSE SZÁMÁRA HÍVJUK Önt, hogy 

konzultáljon országa, tartománya vagy állama törvényeivel. Ez a 
szerződéses jótállás csak az eredetileg szállított Xiaomi termék (a 
továbbiakban: „Termék”) hardverösszetevőire vonatkozik, és nem 
vonatkozik olyan szoftverekre vagy egyéb berendezésekre, amelyek a 
Xiaomi vagy harmadik felek tulajdonában vannak, amelyekre 
végfelhasználói licencszerződés vagy külön garancia vonatkozik. / 
garanciális nyilatkozatokat vagy kizárásokat nyújtanak be vagy 
szándékoznak alkalmazni.

A XIAOMI szavatolja, hogy a termékek a normál használat és a 
megfelelő termék felhasználói kézikönyvének megfelelő használat 
során, a jótállási időszak alatt, anyag- és gyártási hibáktól 
mentesek.
A jogi szavatosság időtartamát és feltételeit a vonatkozó helyi 
törvények határozzák meg.
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Magyar

A Xiaomi szavatolja az eredeti vásárló számára, hogy Xiaomi 
terméke normál használat során a fent említett időszakban mentes 
az anyaghibától és a gyártástól.
A Xiaomi nem garantálja, hogy a Termék működése zavartalan 
vagy hibamentes lesz.
A Xiaomi nem vállal felelősséget a Termék használatával 
kapcsolatos utasítások be nem tartásából eredő károkért.

2 JOGORVOSLATOK
Ha hardverhibát találnak és a Xiaomi a Garanciális időszakon belül 
érvényes követelést kap, a Xiaomi vagy (1) ingyenesen megjavítja a 
terméket, (2) kicseréli a terméket, vagy (3) visszatéríti a Terméket, 
kivéve a lehetséges szállítást költségek.

HOGYAN KELL A GARANCIA SZOLGÁLTATÁSÁT
IGÉNYBEVENI
A jótállási szolgáltatás igénybevételéhez a Terméket eredeti 
csomagolásában vagy hasonló csomagolásban kell nyújtani, amely 
biztosítja a termék azonos fokú védelmét, a Xiaomi által megadott 
címre. A vonatkozó törvények által tiltott mértékig kivéve a Xiaomi 
a garanciális szolgáltatás igénybevétele előtt megkövetelheti a 
vásárlási igazolások vagy a vásárlási igazolások bemutatását és / 
vagy a regisztrációs követelmények betartását.

4 KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK
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Magyar

Hacsak a Xiaomi másként nem rendelkezik, ez a korlátozott garancia 
csak a Xiaomi által gyártott vagy a Xiaomi által gyártott és a 
védjegyekkel, kereskedelmi névvel vagy „Xiaomi” vagy
"Mi" logó.
A korlátozott jótállás nem vonatkozik a) a természeti vagy Isten 
cselekedeteiből eredő károkra, például villámcsapásokra, tornádókra, 
várakozásokra, tűzre, földrengésre vagy más külső okokra; b) 
gondatlanság; c) kereskedelmi felhasználás; (d) a termék bármely 
részének módosítása vagy módosítása; (e) a nem Xiaomi termékekkel 
történő használat okozta károk; (f) baleset, visszaélés vagy visszaélés 
okozta kár; (g) károk, amelyeket a terméknek a Xiaomi által leírt 
engedélyezett vagy rendeltetésszerű használatán kívüli használata, 
vagy nem megfelelő feszültség vagy tápellátás okoz; vagy (h) olyan 
szolgáltatások által okozott károk (beleértve a frissítéseket és 
bővítéseket is), amelyeket bárki végez, aki nem a Xiaomi képviselője.
Az Ön felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsen a terméken 
tárolt vagy megőrzött adatokról, szoftverekről vagy egyéb 
anyagokról. Valószínű, hogy a berendezésben lévő adatok, szoftverek 
vagy egyéb anyagok elvesznek vagy újraformázódnak a szervizelés 
során, a Xiaomi nem felelős az ilyen károkért. A Xiaomi 
viszonteladója, ügynöke vagy alkalmazottja nem jogosult a 
Korlátozott jótállás bármilyen módosítására, kiterjesztésére vagy 
kiegészítésére. Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy 
végrehajthatatlannak minősül, a fennmaradó feltételek jogszerűségét 
vagy végrehajthatóságát nem szabad befolyásolni vagy rontani.
A törvény által tiltott esetek vagy a Xiaomi által másként megígért 
esetek kivételével az értékesítés utáni szolgáltatások az eredeti 
vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak.
Azokra a termékekre, amelyeket nem megfelelően importáltak és / 
vagy amelyeket nem a Xiaomi gyártott megfelelően, és / vagy 
amelyeket nem megfelelően szereztek be a Xiaomitól vagy a Xiaomi 
hivatalos eladójától, a jelen garancia nem vonatkozik. A hatályos 
törvények szerint szavatosságokat vehet igénybe a terméket értékesítő 
nem hivatalos kiskereskedő részéről. Ezért a Xiaomi felkéri Önt, hogy 
vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a terméket 
vásárolta.
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5 KÖVETKEZŐ GARANCIÁK

Az alkalmazandó törvény által tiltott mértékig eltekintve minden 
hallgatólagos garancia (ideértve az értékesíthetőségre és az adott 
célra való jótállásra vonatkozó garanciákat is) korlátozott 
időtartamú lesz, e korlátozott garancia maximális időtartamáig. 
Egyes joghatóságok nem engedélyezik a hallgatólagos garancia 
időtartamának korlátozását, ezért a fenti korlátozás ezekben az 
esetekben nem érvényesül.

6 KÁRKORLÁTOZÁS

A hatályos jogszabályok által tiltott mértékben kivéve a Xiaomi 
nem vállal felelősséget a balesetek által okozott károkért, 
közvetett, különleges vagy következményes károkért, ideértve, de 
nem kizárólag, a nyereség, a bevétel vagy az adatok elvesztését, a 
kifejezett vagy hallgatólagos megsértéséből eredő károkat. 
garancia vagy feltétel, vagy bármely más jogi elmélet alapján, 
még akkor is, ha a Xiaomit tájékoztatták az ilyen károk 
lehetőségéről. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a 
különleges, közvetett vagy következményes károk kizárását vagy 
korlátozását, ezért a fenti korlátozás vagy kizárás nem 
vonatkozhat rád.

7 ELÉRHETŐSÉG

Kérjük, látogasson el a weboldalra:
https://www.mi.com/en/service/warranty/
Az értékesítés utáni szolgáltatás kapcsolattartója bármely 
személy lehet a Xiaomi hivatalos szervizhálózatában, a Xiaomi 
hivatalos forgalmazói vagy a végső eladó, aki eladta neked a 
termékeket. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot az érintett 
személlyel, mivel a Xiaomi azonosíthatja.

Magyar
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Google asszisztens
Az éjjeli szekrényen való életre tervezett Mi Smart Clock 4 
hüvelykes érintőképernyővel rendelkezik, és kellemes, vizuális 
élményeket nyújt, amikor a legnagyobb szükség van rájuk: reggel, 
amikor felébred, és este, amikor készen áll rá alvás. A Google 
segítségével soha nem volt ilyen egyszerű az ébredés és az ágyba 
készülés. Tegyen fel kérdéseket, és mondja meg neki, hogy 
végezzen dolgokat - reagál hangjára vagy érintésére. Csak kezdje az 
„Ok Google” szóval az ébresztés beállításához, a zenehallgatáshoz, 
a következő találkozó idejének ellenőrzéséhez, az intelligens otthon 
vezérléséhez és még sok minden máshoz - mindezt kihangosítva.
Beépített Chromecast ™
Az intelligens órája a Chromecasttal is működik, így kedvenc 
tévéműsorait, filmjeit vagy zenéit csak a hangja segítségével 
streamelheti a tévében vagy a hangszórókban.

Igazolványok:
A Xiaomi Communications Co., Ltd kijelenti, hogy az 
X04G típusú rádióberendezés megfelel a 
rádióberendezésekről szóló 2017. évi irányelvnek. Az 
UKCA megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a 
következő internetes címen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/dec 
laration.html
Valamennyi, ezzel a szimbólummal ellátott termék 
elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 
(WEEE a 2012/19 / EU irányelv szerint), amelyeket nem 
szabad válogatott háztartási hulladékkal keverni. 
Ehelyett meg kell védenie az emberi egészséget és a 
környezetet azáltal, hogy hulladékeszközeit átadja a 
kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt elektromos 
és elektronikus berendezések hulladékainak 
újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyre. A helyes 
ártalmatlanítás és újrafeldolgozás segít megelőzni a 
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt   lehetséges 
negatív következményeket. Kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal, ha 
további információt szeretne az ilyen gyűjtőhelyek 
helyéről, valamint feltételeiről.

Magyar
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Vigyázat:

Magyar

A termék az Európai Unió egész területén használható
országok.
A CE rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek való 
megfelelés érdekében a készüléket
legalább 20 cm-t (8 hüvelyk) kell telepíteni és működtetni
a termék és az ember teste között.
Az adaptert a berendezés közelében kell felszerelni és
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A 
működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az 
eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az 
eszköznek el kell fogadnia minden fogadott interferenciát, 
beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést 
okozhatnak.
Vigyázat: Az egység olyan módosításai vagy módosításai, 
amelyeket a megfelelőségért felelős fél nem kifejezetten 
jóváhagyott, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés 
üzemeltetésére.
MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és 
megállapították, hogy megfelel az B. osztályú digitális 
eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC szabályok 15. 
része alapján. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy 
ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen 
lakóhelyiségekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát 
generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak 
megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát 
okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia 
arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél. 
Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy 
televízió vételében, amelyet a berendezés be- és 
bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra 
ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az 
alábbi intézkedések egyikével vagy többével:
 —Orientálja vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by 
the party responsible for compliance could void the 
user’s authority to operate the equipment.
FCC radiation exposure
This equipment complies with FCC radiation exposure 
limits set forth for an uncontrolled environment. This 
equipment should be installed and operated with 
minimum distance of 20 cm between the radiator and 
your body. This transmi�er must not be co-located or 
operating in conjunction with any other antenna or 
transmi�er.
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Megtalálhatja a termék specifikációs címkét az eszköz alján.
A Google, az Android, a Google Play, a beépített Chromecast és 
más kapcsolódó védjegyek és logók a Google LLC védjegyei. A 
Google Segéd nem érhető el bizonyos nyelveken és országokban.
Név: Mi Smart Clock
Modell: X04G
Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd. Cím: # 019, 9. emelet, 
6. épület, Xi'erqi Középút 33, Haidian körzet, Beĳing, Kína, 
100085

This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired 
operation.
Caution: Changes or modifications to this unit not 
expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate 
the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
 —Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and 
receiver.

- Csatlakoztassa a berendezést egy áramkör aljzatához, 
amely különbözik attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
—Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt 
rádió- / TV-technikushoz.
Azok a változtatások vagy módosítások, amelyeket a 
megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, 
érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés 
üzemeltetésére.
FCC sugárterhelés
Ez a berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetre 
vonatkozóan meghatározott FCC sugárterhelési 
határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és 
működtetni, hogy a radiátor és a test között legalább 20 cm 
távolság legyen. Ez az adó nem helyezhető el együtt, és nem 
működhet együtt más antennával vagy adóval.




