
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja obsługi Mi Smart Speaker 

 

Wszystkie zdjęcia służą wyłącznie do celów 

ilustracyjnych i mogą różnić się od 

rzeczywistego produktu w zależności od 

modelu i regionu. 

Lista 
English 2 

Français 11 

Deutsche 20 

Italiano 29 

Español 38 

Português Brasileiro 47 

한국어 56 

ภาษา ไทย 65 
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Zawartość Przyciski Instrukcja 
 
 

 
 

Inteligentny Speaker 

 
 

Instrukcja obsługi 

   

 

 

          Kliknij: 

Play / Pause 

 
 

          Kliknij: Mikrofon 

wyłącz / włącz  

VOL + 

VOL - 

 
 

 

Synchronicznie przytrzymaj przyciski 

„VOL +” i „VOL -” przez 10 sekund, aby 
zresetować ustawienia fabryczne. 

   

 

Opis lampki kontrolnej 
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Pomarańczowy (ciągłe   

światło) Biały (pulsuje     

powoli) Żółty (miga szybko) 

 

Mikrofon 

Wyłączony Tryb 

konfiguracji 

Przywracanie 

ustawień 

fabrycznych 



 

Co jest potrzebne, aby rozpocząć 
Twój Mi Smart 

Speaker. Konto 

Google 

Telefon komórkowy lub tablet z 

systemem Android 5.0 lub nowszym. 

Działa z sieciami Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz (sieć WPA-2 Enterprise nie 
będzie działać) Ma włączony Bluetooth. 

Połączenie internetowe i bezpieczna sieć bezprzewodowa. 

 

Pierwsze kroki 
Pobierz aplikację Google Home 
Wszystkie ustawienia i elementy sterujące podczas procesu konfiguracji są                 

wykonywane przez aplikację Google Home, więc musisz pobrać ją na swój                     

telefon lub tablet. Przejdź do sklepu z aplikacjami na swoim urządzeniu. Na iOS                         

jest to App Store, a na urządzeniach z Androidem jest to Google Play Store.                           

Będąc w sklepie, wyszukaj Google Home, a gdy znajdziesz odpowiednią                   

aplikację, pobierz ją i zainstaluj. 

Podłącz urządzenie 
Teraz, gdy mamy już potrzebne oprogramowanie, pora na skonfigurowanie                 

samego sprzętu. Weź zasilacz dostarczony wraz z urządzeniem i podłącz go do                       

portu wejściowego DC, a następnie weź adapter i podłącz do gniazdka                     

ściennego. 

Skonfiguruj urządzenie 
Aplikacja Google Home uruchomi samouczek zawierający kilka 

podstawowych kroków konfiguracji do wykonania. Przewiń je i postępuj 

zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować głośnik Mi Smart Speaker. 

Rozmowa z urządzeniem 
Głośnik Mi Smart Speaker ma Asystenta Google. Po prostu powiedz „OK Google”,                       

aby rozpocząć i zrób więcej 

w domu bez użycia rąk.
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Odtwarzaj muzykę i steruj nią Zaplanuj swój dzień 
i uzyskaj odpowiedzi 

 
Odtwórz muzykę 

Zwiększ głośność 

Następna piosenka 

   

Jakie są najnowsze 

wiadomości? 

Jaka będzie pogoda 

w ten weekend? 

Która jest godzina w 

Londynie? 

Jaki jest mój plan dnia 

na dziś 

 

 

   Kontroluj swój dom 

Włącz światło 

Ustaw temperaturę na 

22 stopnie Czy światło 

w sypialni Daniela jest 

włączone? 

Spróbuj zabawnych 
rzeczy 

Powiedz mi 

zabawny fakt 

Co możesz 

zrobić? Znajdź 

mój telefon 

 

 

Załatw sprawy 

Dzień dobry 

Ustaw minutnik   

na 15 minut 

Ustaw alarm na     

jutro o 7 rano       

Przypomnij mi,   

żebym dziś   

kupił mleko   

Transmituj, że   

jest w porze     

kolacji 

 

Najważniejsze funkcje 

Ciesz się muzyką i rozrywką 
Odtwarzaj i kontroluj muzykę, podcasty i radio, ręce wolny. Możesz także przesyłać 

strumieniowo filmy do telewizora za pomocą Chromecasta, używając tylko głosu. 

Zaplanuj swój dzień 
Za pozwoleniem uzyskaj pomoc w takich kwestiach, jak informacje o pogodzie, 

czas lokalny lub harmonogram dnia. 

Zarządzanie zadaniami 
Za zgodą użytkownika możesz ustawiać alarmy, minutniki lub przypomnienia bez 

użycia rąk. Po prostu powiedz „Ok Google”. 

Steruj swoim domem 
Po prostu poproś Google na głośnikach o włączenie światła lub ustawienie idealnej 
temperatury z Nest. 

Uzyskaj odpowiedzi 
Uzyskaj odpowiedzi dotyczące obliczeń, tłumaczeń i nie tylko. 

 

 OK Google 
 

Specyfikacje techniczne 
Nazwa Mi Smart 

Speaker Model

L09GV 

Bluetooth BT4.2 i A2DP  

Wejście 1,5 12A 

Bezprzewodowe IEEE 802.11a / b / g / n / ac (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi
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INFORMACJA O GWARANCJI 

GWARANCJI TA GWARANCJA DAJE KONKRETNE PRAWA MOŻESZ 

MIEĆ INNE PRAWA PRZEWIDZIANE PRZEZ PRAWO TWOJEGO KRAJU, 

PROWINCJI LUB PAŃSTWA. W NIEKTÓRYCH KRAJACH, 

PROWINCJACH LUB PAŃSTWACH PRAWO KONSUMENTÓW MOŻE 

NAŁOŻYĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI. INNE NIŻ DOZWOLONE 

PRZEZ PRAWO, XIAOMI NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE 

ZAWIESZA INNYCH PRAW, KTÓRE MOŻESZ MIEĆ. W CELU PEŁNEGO 

ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI 

PRAWA TWOJEGO KRAJU, PROWINCJI LUB PAŃSTWA. 

 

Niniejsza gwarancja umowna ma zastosowanie wyłącznie do komponentów 

sprzętowych Produktu Xiaomi (dalej „Produkt”) w stanie pierwotnie dostarczonym 

i nie ma zastosowania do żadnego oprogramowania sprzętowego ani innego 

sprzętu będącego własnością Xiaomi lub stron trzecich, na które została zawarta 

umowa licencyjna użytkownika końcowego lub oddzielna gwarancja / gwarancje 

lub wyłączenia są zapewnione lub mają obowiązywać. 

 

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUKT 
XIAOMI gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych 

przy normalnym użytkowaniu i użytkowaniu zgodnie z odpowiednią instrukcją 

obsługi Produktu w Okresie Gwarancji. 

 

Czas trwania i warunki gwarancji prawnych są określone w odpowiednich 

przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z 

gwarancji konsumenckich można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej 

Xiaomi hGps: //www.mi.com/en/service/warranty/. 

 

Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że jego Produkt Xiaomi będzie wolny od 

wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu w wyżej 

wymienionym okresie. 

Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od 

błędów. Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z 

nieprzestrzegania instrukcji związanych z użytkowaniem Produktu. 
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ŚRODKI ZARADCZE 
W przypadku stwierdzenia wady sprzętu i otrzymania przez Xiaomi ważnego                   

roszczenia w okresie gwarancyjnym, Xiaomi albo (1) bezpłatnie naprawi produkt,                   

(2) wymieni produkt, albo (3) zwraca koszt produktu, z wyłączeniem potencjalne                     

koszty wysyłki. 

 

JAK OTRZYMAĆ USŁUGĘ GWARANCYJNĄ 
Aby uzyskać usługę gwarancyjną, należy dostarczyć Produkt w oryginalnym lub 

podobnym opakowaniu zapewniającym równy stopień ochrony Produktu na adres 

wskazany przez Xiaomi. Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące 

prawo, Xiaomi może wymagać przedstawienia dowodów lub dowodu zakupu i / 

lub spełnienia wymagań rejestracyjnych przed otrzymaniem usługi gwarancyjnej. 

 

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA 
O ile firma Xiaomi nie postanowiła inaczej, niniejsza ograniczona gwarancja 

dotyczy wyłącznie Produktu wyprodukowanego przez lub dla Xiaomi i można go 

rozpoznać po znakach towarowych, nazwie handlowej lub logo „Xiaomi” lub „Mi”. 

Ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnych (a) szkód spowodowanych przez siły 

natury lub działania Boga, na przykład uderzenia pioruna, tornada, powódź, pożar, 

trzęsienie ziemi lub inne przyczyny zewnętrzne; (b) Zaniedbanie; (c) Użytek 

komercyjny; 

(d) Zmiany lub modyfikacje dowolnej części Produktu; (e) Uszkodzenia 

spowodowane używaniem z produktami innych firm niż Xiaomi; (f) Szkody 

spowodowane wypadkiem, nadużyciem lub niewłaściwym użyciem; (g) 

Uszkodzenia spowodowane eksploatacją Produktu poza dozwolonymi lub 

zamierzonymi zastosowaniami opisanymi przez Xiaomi lub przy niewłaściwym 

napięciu lub zasilaniu; lub (h) Uszkodzenia spowodowane usługami (w tym 

aktualizacjami i rozszerzeniami) wykonanymi przez kogokolwiek, kto nie jest 

przedstawicielem Xiaomi. 

Za wykonanie kopii zapasowej danych, oprogramowania sprzętowego lub innych 

materiałów przechowywanych lub przechowywanych w produkcie odpowiada 

użytkownik. Istnieje prawdopodobieństwo, że dane, oprogramowanie sprzętowe lub 

inne materiały w sprzęcie zostaną utracone lub zreformowane w trakcie procesu 

serwisowego, Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę. 

Żaden sprzedawca, agent ani pracownik Xiaomi nie jest upoważniony do 

dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, rozszerzeń ani uzupełnień niniejszej 

ograniczonej gwarancji. Jeśli którykolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny 

z prawem lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na legalność lub 

wykonalność pozostałych warunków. 

O ile nie jest to zabronione przez prawo lub w inny sposób obiecane przez Xiaomi, 

 

pozostałe usługi sprzedaży będą ograniczone do kraju lub regionu pierwotnego 

zakupu. 
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Produkty, które nie zostały należycie zaimportowane i / lub nie zostały należycie 

wyprodukowane przez Xiaomi i / lub nie zostały należycie nabyte od Xiaomi lub 

oficjalnego sprzedawcy Xiaomi, nie są objęte niniejszą gwarancją. Zgodnie z 

obowiązującym prawem możesz skorzystać z gwarancji od oficjalnego 

sprzedawcy, który sprzedał produkt. Dlatego Xiaomi zaprasza Cię do kontaktu ze 

sprzedawcą, u którego kupiłeś produkt. 

 

GWARANCJE DOROZUMIANE 
Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo, wszystkie 

gwarancje dorozumiane (w tym gwarancje wartości handlowej i przydatności 

do określonego celu) będą obowiązywać przez ograniczony czas do 

maksymalnego okresu obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. 

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania dorozumianej 

gwarancji, więc powyższe ograniczenie nie będzie miało zastosowania w takich 

przypadkach. 

 
OGRANICZENIE SZKÓD 

Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo, Xiaomi nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wypadkami, szkody 

pośrednie, szczególne lub wtórne, w tym między innymi utratę zysków, 

przychodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia lub 

dorozumianej gwarancji lub warunku lub na podstawie jakiejkolwiek innej teorii 

prawnej, nawet jeśli Xiaomi została poinformowana o możliwości wystąpienia 

takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie 

szkód specjalnych, pośrednich lub wynikowych, więc powyższe ograniczenie lub 

wykluczenie może nie mieć zastosowania. 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE 
Klienci mogą skorzystać z witryny internetowej:: 

hGps//www.mi.com/en/service/warranty/ 

Osobą kontaktową w sprawie usług posprzedażnych może być dowolna osoba w 

autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowani dystrybutorzy Xiaomi lub 

ostateczny sprzedawca, który sprzedał Ci produkty. W razie wątpliwości 

skontaktuj się z odpowiednią osobą, którą Xiaomi może zidentyfikować. 

 

 

 

Asystent Google 
Dzięki inteligentnemu głośnikowi Mi możesz łatwo rozmawiać z Google i cieszyć 

się muzyką w domu tylko za pomocą głosu. Możesz odtwarzać ulubioną muzykę, 

regulować głośność i wyszukiwać informacje o słuchanym utworze bez użycia rąk. 

Możesz też planować dzień, ustawiać alarmy i sterować inteligentnymi 

urządzeniami w całym domu - po prostu powiedz „OK Google”, aby rozpocząć. 

Wbudowany Chromecast ™ 
Dzięki Chromecastowi wbudowanemu w głośniki telefon staje się pilotem. Po 

prostu dotknij opcji Cast buGon w aplikacjach, które już znasz i lubisz, aby 

przesyłać strumieniowo muzykę z telefonu, tabletu lub laptopa do głośników. 

Certyfikaty: 
 

Niniejszym Xiaomi Communications Co., Ltd oświadcza, że typ urządzenia radiowego                   

L09G jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest                           

dostępny pod następującym adresem internetowym: 
htp: //www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

 

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny (WEEE jako w dyrektywie 2012/19 / UE), których nie należy mieszać 

z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzi 

i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu 

recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez 

rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec 

potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Abywięcejnależy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami 

uzyskać informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów 

zbiórki,.
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Uwaga: 

produkt może być używany we wszystkich krajach Unii Europejskiej (BE / FR / DE / IT 

/ LU / NL / DK / IE / GB / GR / PT / ES / AT / FI / SE / CY / CZ / EE / HU / LV / LT / MT / PL / 

SK / SI / BG / RO / HR). 

Aby zachować zgodność z wymogami CE dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, 

urządzenie musi być zainstalowane i obsługiwane w odległości 20 cm (8 cali) lub 

większej między produktem a całym ciałem osoby. 

Adapter powinien być zainstalowany w pobliżu sprzętu i powinien 

być łatwo dostępny. Należy używać wyłącznie zasilaczy 

wymienionych w instrukcji obsługi / instrukcji użytkownika. 

 

Model zasilacza: EVSF + 24120-1500 

Wyprodukowano przez: SHENZHEN AMC 

TECHNOLOGY CO., LTD Model zasilacza: 

RD1201500-C55-153OG 

Wyprodukowano przez: Shenzhen Ruide Electronic 

Industrial Co., Ltd. Model zasilacza: 

CYXT18-120150EU 

Wyprodukowano przez: Jiangsu Chenyang 

Electron Co., Ltd. Wyprodukowano przez: 

Xiaomi Communications Co., Ltd. 

Adres: # 019, 9 piętro, budynek 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, 

Beĳing, Chiny, 100085 Można znaleźć specyfikację produktu etykieta na 

podstawie urządzenia. 

Google, Android, Google Play i Google Home są znakami towarowymi firmy 

Google LLC. Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach. 

 

 

Nazwa: Mi Smart Speaker 

Model: L09G 
Wyprodukowano przez: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Adres: # 019, 9. piętro, budynek 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beĳing, 
Chiny, 100085 
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