
Sluchátka 

Nošení

Lehce si nasa˙te sluchátko do ucha. Ujist˛te se, 
že se neuvolní p˜i rychlém pohybu hlavou. 

Dávejte si pozor, aby nebyl 
mikrofon zakrytý b˛hem 
hovor˝. 

P˜i hovoru nato°te mikrofon na sluchátku 
sm˛rem k úst˝m, aby byl hovor dob˜e slyšet. 

Dotyková plocha 

Mikrofón 

Špunty 

Indikátor 

L S 

Na sluchátkách jsou již z balení nasazeny špunty 
do uší velikosti M, velikosti L a S jsou v balení. 
M˝žete je libovoln˛ m˛nit 

Nabíjení 
P˜ed použitím za˜ízení odstraˇte ochranné fólie a 
nabijte sluchátka i nabíjecí pouzdro. P˜ipojte kabel 
do nabíjecího pouzdra pro sou°asné dobíjení 
sluchátek i nabíjecího pouzdra. P˜i dobíjení pouzdra 
bude svítit dioda °erven˛, po dobití se rozsvítí bíle a 
po 1 minut˛ zhasne. 

Ochranná fólie 

1 2

3 4

P˜ehled produktu 

Místo pro 
nabíjení 

Nabíjecí konektor 

Indikátor nabíjení 

Nabíjecí pouzdro 

Nabíjecí pouzdro 



 

Nabití pouzdra Indikátor nabití 

Nízká baterie Indikátor bliká každé 3 vte˜iny. 

Vybitá baterie 
Umíst˛te sluchátko do 
pouzdra, po 10 s se rozsvítí 
indikátor sluchátek °erven˛ 
a až se vypnou, zhasne. 

Nabitá baterie 
Indikátor pouzdra je bílý a 
vypne se, jakmile je pouzdro 
odpojeno od napájení. 

Jakmile se je baterie sluchátek blízko vybití, 
uslyšíte zvukovou zprávu. Vložte sluchátka 
do nabíjecího pouzdra. Indikátor se rozsvítí °erven˛. 
Až dojde k plnému nabití, indikátor se rozsvítí bíle 
a po 1 minut˛ se vypne. 
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Zapnutí 
Sluchátka se p˜i vyjmutí z pouzdra sama zapnou. 
Pokud jsou sluchátka mimo pouzdro a jsou vypnutá,  
stiskn˛te na 1 vte˜inu multifunk°ní tla°ítko. 

Vypnutí 

Pokud vložíte sluchátka do nabíjecího pouzdra, 
automaticky se vypnou. Pokud chcete sluchátka 
vypnout, podržte multifunk°ní tla°ítko po dobu 
5 s, dokud se dioda nerozsvítí °erven˛. 

Podržte 1 s 

Podržte 5 s 
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Manuální propojení: Pokud jsou sluchátka 
vypnutá, zapn˜te je. Ob˜ diody na sluchátkách 
za°nou rychle blikat, po chvíli za°ne dioda 
na pravém sluchátku pomalu blikat bíle. 

To zna°í, že jsou sluchátka navzájem 
propojena. Zapn˜te bluetooth na svém 
za˝ízení, a poté se ke sluchátk˙m p˝ipojte. 

Používání sluchátek 
Automatické připojení: vyjměte obě sluchátka 
najednou z dobíjecího pouzdra a počkejte 2–3 s 
na zapnutí. Pokud pravé sluchátko bliká bílou 
barvou, můžete najít „Mi True Wireless EBs 
Basic_R“ v nastavení Bluetooth. Pokud nemůžete 
spárovat sluchátka, vraťte je zpět do nabíjecího 
pouzdra a opakujte předchozí kroky. Po prvním 
úspěšném párování se sluchátka budou připojovat 
automaticky.

Poznámka: Z výroby jsou sluchátka vyresetovaná, 
můžete je ihned začít párovat.

Podržte 1 s 
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Použití jednoho sluchátka 
Automatické p˝ipojení: Vyjm˜te jedno sluchátko 
z nabíjecího pouzdra a po°kejte, až se sluchátko 
automaticky zapne. Dioda na sluchátku rychle 
zabliká bílou barvou a poté za°ne pomalu 
blikat bíle. Zapn˜te Bluetooth a vyhledejte 
sluchátko „Mi True Wireless EBs Basic_L“ nebo 
„Mi True Wireless EBs Basic_R“ a spárujte jej. 
Po prvním úsp˜šném párování se sluchátko 
bude p˝ipojovat automaticky ke spárovanému 
za˝ízení. 

Poznámka: Levé sluchátko má delší párovací 
°as. 

Podržte 1 s 
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Ru°ní p˝ipojení: Když jsou sluchátka 
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vypnuta, ru°n˜ zapn˜te jedno ze sluchátek. 
Když indikátor pomalu bliká bíle, povolte 
Bluetooth vašeho za˝ízení a spárujte 
sluchátko s vaším za˝ízením. 

Resetování sluchátek 

Pokud se sluchátka nemohou správn˜ p˝ipojit, 
prosím proveˇte následující kroky k resetování: 
Odeberte sluchátka z nabíjecího pouzdra a ujist˜te se 
zda jsou vypnuta. Stiskn˜te a p˝idržte multifunk°ní 
tla°ítko na obou sluchátkách asi na 15 sekund. 
Poté, co kontrolka st˝ídav˜ bliká °erven˜ a bíle 
t˝ikrát a dvakrát, poté uvoln˜te tla°ítko a vložte 
sluchátka zp˜t do nabíjecího pouzdra. Odstra˘te 
sluchátka ze seznamu spárovaných za˝ízení, 
a poté spárujte znovu s vaším za˝ízením. 
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Stiskn˛te 

Podržte 1s. 

Funkce 

P˝ijímání/odmítání 
Pro p˜ijmutí hovoru stiskn˛te multifunk°ní 
tla°ítko. 

Odmítání hovor˙ 
Stiskn˛te a držte tla°ítko po dobu 1s. 

Tyto funkce mohou být používány na obou
sluchátkách 

Zapnutí hlasového asistenta 
Pro zapnutí hlasového asistenta stiskn˛te 2x 
multifunk°ní tla°ítko. 
Poznámka: Funkce hlasového asistenta musí 
být povolena v nastavení a podporována vaším 
za˜ízením. 

P˝ehrávání/zastavení hudby 
Pokud je na pozadí telefonu zapnutý p˜ehráva°,  
sta°í stisknout tla°ítko pro p˜ehrávání hudby. 

Stiskn˛te 

Stiskn˛te 2x 
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P i̋jímání druhého hovoru a p˝epínání 
mezi hovory 

Jedním stiskem p˜i probíhajícím hovoru p˜ijmete 
druhý hovor. Pro p˜epnutí hovoru stiskn˛te 
2x multifunk°ní tla°ítko. 

P˝epínání mezi sluchátky a za˝ízením 

Podržte multifunk°ní tla°ítko na 1 s pro p˜epnutí 
zvuku na za˜ízení/sluchátkách b˛hem hovoru. 

Ztišení mikrofonu 

B˛hem hovoru stiskn˛te tla°ítko 2x pro vypnutí/ 
zapnutí mikrofonu. 

Speciÿkace 
Název: Mi True Wireless Earbuds 
Model: TWSEJ02LM 
Provozní frekvence: +4 dBM 
Max. výstupní nap˛tí: 2402–2480 MHZ 

Sluchátka 
Rozm˛ry: 23 × 14.5 × 13 mm 
Dosah: 10 m (na volném prostranství) 
Kapacita baterie: 43 mAh (jednotliv˛) 
Nabíjení: p˜ibližn˛ 1.5 h 
Doba hovoru: p˜ibližn˛ 4 h 
V ne°innosti: p˜ibližn˛ 150 h 
Vstup: 5 V 100 mA 
Typ baterie: Lithium Polymer 
Bezdrátové p˜ipojení: Bluetooth 5.0 
Bluetooth Proÿl: HFP/A2DP/HSP/AVRCP 

Nabíjecí pouzdro 
Rozm˛ry: 62 × 42 × 26 mm 
Vstup: 5 V 300 mA Výstup: 5 V 150 mA 
Nabíjení: p˜ibližn˛ 2,5 h 
V ne°innosti: p˜ibližn˛ 6 m˛síců 
Kapacita baterie: 300 mAh Typ 
baterie: Lithium Polymer 
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Vlastnosti

Bluetooth 5.0 
Bluetooth 5.0 

Dotykové ovládání 

Úložné pouzdro s nabíjením 2 v 1 

Bezdrátový design 

Varování 

1. Produkt nerozebírejte, neopravujte ani
neupravujte z jakéhokoli d˝vodu, protože to
m˝že zp˝sobit požár nebo dokonce úpln˛
zni°it produkt.

2. Nevystavujte produkt prost˜edím
kde je teplota p˜íliš nízká nebo p˜íliš vysoká
(pod 0 ° C nebo nad 45 ° C).

3. Uchovávejte indikátor produktu mimo dosah
o°i d˛tí a zví˜at b˛hem používání.

4. Nepoužívejte tento produkt b˛hem bou˜ek.
Bou˜ky mohou vést k selhání produktu a zvýšení
rizika zásahem elektrického proudu.

5. Ne°ist˛te tento produkt alkoholem nebo
jinými t˛kavými kapalinami.

6. Zamezte kontaktu s tekutinami.
7. Nadm˛rný akustický tlak ze sluchátek

m˝že zp˝sobit ztrátu sluchu.
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Poznámka 

EU Declaration of Conformity

Liesheng Inc. tímto prohlašuje, že rádiový 
typ za˜ízení TWSEJ04LS vyhovuje
Sm˛rnici 2014/53 / EU. Úplné zn˛ní EU
prohlášení o shod˛ je k dispozici na
následující internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/

1. Pokud produkt nebyl delší dobu používán
(více než 2 týdny), p˜ed použitím jej nabijte.

2. Používejte pouze certifikované nabíje°ky dodávané
kvalifikovanými výrobci.

3. Dlouhodobé používání sluchátek m˝že škodit
sluchu. Nepoužívejte sluchátka po extrém˛
dlouhou dobu.

4. P˜i používání sluchátek dochází k utlumení vn˛jších
zvuk˝. V˛nujte zvýšenou pozornost svému okolí.

declaration.html 

POZOR 
NEBEZPE�Í VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYM�N�NA 
ZA NESPRÁVNÝ TYP. 

Abyste p˜edešli možnému poškození sluchu，
neposlouchejte p˜i vysoké hlasitosti 
po dlouhou dobu. 
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WEEE

 Všechny výrobky ozna°ené tímto symbolem 
jsou elektrická a elektronická za˜ízení (WEEE 

������������� jako ve sm˛rnici 2012/19 / EU), která by 
nem˛la být míchána s net˜íd˛ným domácím 

odpadem. Místo toho byste m˛li chránit lidské zdraví 
a životní prost˜edí p˜edáním odpadu za˜ízení 
na ur°ené sb˛rné místo pro recyklaci odpadu 
z elektrických a elektronických zdroj˝. Správná 
likvidace a recyklace bude p˜edcházet možným 
negativním d˝sledk˝m na životní prost˜edí a lidské 
zdraví. Další informace získáte od místních ú˜ad˝. 
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Další informace naleznete na www.mi.com 
Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Výrobce: Dongguan Yingsheng 

Electronic Technology Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company) 

Adresa: Suite 1304, 13 / F, Project Phrase 2 of 
Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, 
No.5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng 
District, Dongguan, Guangdong, China. 

P˝ed použitím si tuto p˝íru°ku pe°liv˜ p˝e°t˜te 
a uschovejte pro budoucí použití. 

Dovozce: 
Beryko s.r.o. 
Na Roudné 1162/76 
301 00 Plze˘ 
www.beryko.cz 




