
Prečítajte si starostlivo tento manuál a uchovajte ho pre budúce 
použitie 
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Príslušenstvo Inštrukcie 

Nabíjanie 
Hneď ako umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra, tak sa začnú 
okamžite nabíjať. 
Pre nabíjanie nabíjacieho puzdra pripojte USB kábel ku zdroju nabíjania. 
Signalizačná dióda začne pomaly blikať a pri plnom nabití bude nepretržite 
svietiť. 
Poznámka: Pred prvým použitím sú slúchadlá deaktivované. Pre ich 
aktiváciu umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra a stlačte tlačidlo. 
Odporúčame slúchadlá úplne nabiť pred ich prvým 
použitím. 

Stav nabitia batérie 
Stav nabitia batérie môžete skontrolovať dvomi spôsobmi. 
Buď pri nabíjaní slúchadiel alebo pri ich vybratí z nabíjacieho puzdra. 
Ak signalizačná dióda svieti po dobu 5 sekúnd, tak je batéria 
dostatočne nabitá pre používanie. Ak signalizačná dióda bliká, 
znamená to, že je nutné batériu dobiť. 

Stav nabitia nabíjacieho puzdra 
Otvorte puzdro alebo stlačte tlačidlo, ak je puzdro zatvorené. Ak 
signalizačná dióda svieti po dobu 5 sekúnd, tak je batéria dostatočne 
nabitá pre používanie. Ak signalizačná dióda bliká, znamená to, že je 
nutné batériu dobiť. 

Zapnutie 
Slúchadlá sa automaticky zapnú pri otvorení nabíjacieho puzdra. 

Používanie 
Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a vložte ich do uší, podľa 
značiek pre ľavú (L) a pravú (R) stranu. 
Vyskúšajte rôzne veľkosti zátok do uší, aby ste našli také, ktoré vám sedia. 

Poznámka: Po ukončení používania vložte slúchadlá späť do 
nabíjacieho puzdra. Týmto spôsobom predĺžite životnosť slúchadiel a 
vyhnete sa ich strate. 

Nabíjacie puzdro Slúchadlá

Silikónové zátky do uší 3 
páry (XS, S, L) 

Používateľský
manuál

USB-C
Nabíjací kábel 



Pripojovanie 

Pripojenie slúchadiel k novému zariadeniu 
1.  Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, potom držte tlačidlo po dobu 2 

sekúnd. Signalizačná dióda začne blikať, tým signalizuje, že sú slúchadlá 
pripravené na párovanie.

2.  Zapnite Bluetooth v telefóne a vyhľadajte slúchadlá v ponúkaných 
Bluetooth zariadeniach. Slúchadlá sa budú zobrazovať ako „Mi True 
Wireless Earphones“. Ak bude potrebné heslo, vložte „0000“.

Spojenie prerušené

Ak dôjde k vypnutiu Bluetooth alebo ak je zariadenie mimo dosah Bluetooth, 
slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu čakania na pripojenie. 
Ak sa slúchadlá nepripoja po dobu 10 minút, tak automaticky prejdú 
do úsporného režimu. Po nasadení slúchadiel dôjde opäť k zapnutiu režimu 
čakania na pripojenie. 

Automatické pripojenie 
Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre, otvorením sa automaticky pripoja 
k vášmu najviac používanému zariadeniu. Ak nedôjde k zisteniu žiadnej 
histórie pripojenia alebo k naviazaniu spojenia, tak slúchadlá automaticky 
prejdú do režimu čakania na spojenie. 
Poznámka: Ak nedôjde k automatickému pripojeniu, tak pripojte slúchadlá 
manuálne pomocou nastavenia Bluetooth. 

Vymazanie histórie párovania 

Prehľad 

1.  Pripojenie k dvom zariadeniam
Vložte jedno slúchadlo do nabíjacieho puzdra, stlačte a držte tlačidlo
po dobu 2 sekúnd. Použite prvé zariadenie pre hľadanie a pripojenie 
sa k slúchadlu.
Potom, čo sa pripojí prvé slúchadlo k prvému zariadeniu, vyberte
slúchadlo z nabíjacieho puzdra. Vložte druhé slúchadlo do
nabíjacieho puzdra a stlačte tlačidlo po dobu 2 sekúnd. Použite druhé zariadenie 
pre vyhľadávanie druhého slúchadla cez Bluetooth. Tento proces prepojí každé 
slúchadlo k inému zariadeniu.
Poznámka: Pred použitím tejto funkcie musíte vymazať históriu
pripojenia každého slúchadla.

1.  Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
2.  Podržte tlačidlo po dobu 10 sekúnd, kým signalizačná dióda nezačne 

blikať.
3.  Slúchadlá sa reštartujú a prejdú do režimu pre párovanie. 

Predchádzajúca história párovania sa vymaže.

Prichádzajúce hovory 
Jemne dvakrát poklopkajte na jedno zo 
slúchadiel pre prijatie/ukončenie hovoru. 

Hudba a Voice Assistant 
Pri nosení oboch slúchadiel: 
Jemne dvakrát poklopkajte na pravé slúchadlo 
pre spustenie/zastavenie prehrávania hudby. 
Jemne dvakrát poklopkajte na ľavé slúchadlo 
pre spustenie Voice Assistant. Vybratie 
slúchadla automaticky vypne hudbu. Pri 
nosení jedného slúchadla: Jemne dvakrát 
poklopkajte na slúchadlo pre spustenie/
zastavenie prehrávania hudby. 

Aktívna redukcia šumu 
Pri nosení slúchadiel držte prst na slúchadle 
po dobu 3 sekúnd. Budete počuť zvuk 
signalizujúci vypnutie/zapnutie redukcie 
šumu. 

Poznámka: 
1.  Funkcia Voice Assistant vyžaduje podporu na vašom zariadení a 

funkcia musí byť povolená.
2.  Automatické tlmenie šumu je vypnuté pri hovoroch.
3.  Nájdite takú zátku do uší, ktorá vám bude vyhovovať pre najlepšie 

počúvanie.

Ilustrácia produktu a jeho príslušenstva je určená iba na ilustráciu, reálny 
produkt sa môže odlišovať na základe vykonaných vylepšení. 

Špecifikácia 

CE 

Bezdrôtové Bluetooth slúchadlá Mi True Wireless Earphones sú v súlade 
s direktívou 2014/53/EU. Kompletný text EÚ deklarácie je dostupný na 
internetovej adrese: https://www.mi.com/en/service/support/
declaration.html 

WEEE 

Bezpečnostné informácie 

Nevystavujte batérie silným zdrojom tepla ako je priame slnko, oheň 
alebo podobné. 

Model: TWSEJ01JY 
Vstup: 5 V      1.1 A 
Bezdrôtový dosah: 10 m 
Váha: 58 g 
Nabíjací čas: 1 h 
Impedancia: 16 Ω 

Nabíjací port: USB-C 
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 4.2 
Bluetooth profily: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP Doba 
prehrávania bez puzdra: 3 h (80 % hlasitosť) 
Celková doba prehrávania: 10 h (80 % hlasitosť) 

Všetky produkty, ktoré nesú tento symbol sú elektronickým odpadom 
(WEEE direktíva 2012/19/EU), ktorý nesmie byť likvidovaný ako bežný 
odpad. Podporte záchranu životného prostredia a odovzdajte výrobky na 
ekologickú likvidáciu. Dovozca:

Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz

Vyrobené pre: Xiaomi Communivations Co., Ltd.
Výrobca: TiinLab Acoustic Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
                (a Mi Ecosystem company)
Adresa: Tianliao Building 1407, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street, 
              Nanshan District, Shenzhen

http://www.mi.com/en/service/support/declaration.html



