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Přehled produktu

Před použitím si pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v této příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt 
a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Nabíjecí pouzdro Sluchátka

英语
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Obsah balení

Sluchátka Průvodce prvním spuštěním    Nabíjecí kabel typu CNabíjecí pouzdro Náhradní
koncovky
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Návod k použití

Nabíjení
● Nabíjení sluchátek
Po vložení do nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky začnou nabíjet.

●  Nabíjení nabíjecího pouzdra
K nabíjení nabíjecího pouzdra použijte nabíjecí kabel typ-C nebo jej umístěte na kompatibilní bezdrátovou nabíječku tak, aby 
indikátor nabíjecího pouzdra směřoval nahoru. Během nabíjení je indikátor červený a po úplném nabití sluchátek a nabíjecího 
pouzdra se změní na zelený.
Střed bezdrátové nabíječky musí být zarovnán se středem nabíjecího pouzdra, aby se nabíjel, což je asi 15 mm přímo pod 
logem Xiaomi na zadní straně nabíjecího pouzdra. Během nabíjení bude indikátor nabíjecího pouzdra svítit.

Poznámka: Používejte pouze certifikované nabíječky kompatibilní s Qi.

Zapínání
Po otevření nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky zapnou.

Toto logo je pouze pro 
označení umístění.

Bezdrátové nabíjení
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Režim spánku
Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a zavřete víčko, sluchátka se automaticky odpojí a přejdou do režimu spánku.

Nošení
Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a vložte je do uší podle značek vlevo (L) a vpravo (R).

Poznámka: Po použití sluchátka vložte zpět do nabíjecího pouzdra. Prodloužíte tím jejich životnost a vyhnete se jejich ztrátě.

Připojení

● Připojení sluchátek k novému zařízení
1. Ujistěte se, že jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdře, a po otevření víka nabíjecího pouzdra stiskněte a podržte 

funkční tlačítko po dobu dvou sekund. Indikátor začne bíle blikat, což znamená, že sluchátka čekají na připojení. Pokud 
nejsou sluchátka připojena po dobu jedné minuty, přejdou do režimu spánku a indikátor zhasne.

2.  Povolte Bluetooth zařízení a poté vyhledejte a připojte se k "Xiaomi Buds 3 Star Wars". Pokud je požadován přístupový kód, 
zadejte „0000“.

Note: Before using the earphones for the first time, please place them into the charging case and press and hold the function 
bu�on for five seconds to activate them. Once activated, the earphones will automatically enter the awaiting connection 
state.

● Clearing connection history
1. Place the earphones into the charging case.
2. Press and hold the charging case's function bu�on for at least 10 seconds, and release it once the indicator stays white.

The earphones have been reset, and the connection history has been cleared. The charging case's indicator blinks white, and 
the earphones are in pairing mode again.

Note: Due to the connection characteristics of the Bluetooth signal, in dense environments with 2.4 GHz electromagnetic 
signal interferences, there may be occasional disconnects or no sound.
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Sleep Mode
Place the earphones back into the charging case and close the lid, the earphones will disconnect and go into sleep mode 
automatically.

Wearing
Take the earphones out of the charging case, and insert them into your ears according to the le� (L) and right (R) marks.

Note: A�er using the earphones, place them back into the charging case. This will extend their lifespan and help you avoid 
losing or misplacing them.

Connecting

● Connecting the earphones to a new device
1. Make sure that the earphones are placed in the charging case, and press and hold the function bu�on for two seconds 

when the charging case's lid is opened. The indicator will start blinking white to indicate that the earphones are awaiting a 
connection. If the earphones are not connected for one minute, they will enter the sleep mode and the indicator will turn off.

2. Enable the device's Bluetooth, then search for and connect to the "Xiaomi Buds 3 Star Wars". If a passcode is requested, 
enter "0000".

Poznámka: Před prvním použitím sluchátek je vložte do nabíjecího pouzdra a aktivujte je stisknutím a podržením funkčního 
tlačítka po dobu pěti sekund. Po aktivaci se sluchátka automaticky přepnou do stavu čekání na připojení.

●  Mazání historie připojení
1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.
2. Stiskněte a podržte funkční tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu alespoň 10 sekund a uvolněte jej, jakmile indikátor zůstane 

svítit bíle.

Sluchátka byla resetována a historie připojení byla vymazána. Indikátor nabíjecího pouzdra bliká bíle a sluchátka jsou opět 
v režimu párování.

Poznámka: Kvůli vlastnostem připojení signálu Bluetooth může v prostředí s rušením elektromagnetického signálu 2,4 GHz 
docházet k občasnému odpojení nebo absenci zvuku.
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Přehled funkcí

Příchozí hovory
Stisknutí oblasti tlakového senzoru na obou stranách sluchátek: Přijmutí/ukončení hovoru 
Dvojité stisknutí oblasti tlakového senzoru na obou stranách sluchátek: Odmítnutí hovoru

Hudební a hlasový asistent
Při nošení obou sluchátek:
Stisknutí oblasti tlakového senzoru: Přehrávání/pozastavení
Dvojité stisknutí oblasti tlakového senzoru: Další skladba
Trojité stisknutí oblasti tlakového senzoru: Předchozí skladba
Stisknutí a podržení oblasti tlakového senzoru po dobu dvou sekund: procházení Povolit 
potlačení hluku > Režim propustnosti > Zakázat potlačení hluku
Vyjmutí některého ze sluchátek: Pozastavení hudby; nasazením sluchátka zpět, bude přehrávání 
pokračovat
Při nošení jednoho sluchátka:
Stisknutí oblasti tlakového senzoru: Přehrávání/pozastavení
Poznámky:
●  Pokud používáte pouze jedno sluchátko, vložte druhé do nabíjecího pouzdra a zavřete víčko.
● Režim potlačení hluku nelze v režimu jednoho sluchátka zapnout.

Oblast
tlakového 
senzoru

Levé sluchátko
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Specifikace

Název: Wireless Earphones
Model: M2111E1
Příkon sluchátek:  5 V       0,08 A
Příkon nabíjecího pouzdra:  5 V       0,5 A
Výkon nabíjecího pouzdra: 5 V      0,2 A 
Typ bezdrátového připojení: Bluetooth® Low Energy 5.2

Podporované kodeky: SBC/AAC
Frekvence Bluetooth:  2402–2480 MHz (pro EU) 
Maximální vysílací výkon pro BT: <20 dBm (pro EU) 
Maximální vysílací výkon pro BLE: <13 dBm  (pro EU) 
Frekvence bezdrátového nabíjení: 110-205 kHz 
Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Teplota při uskladnění: -20 °C až 45 °C
Vlhkost při uskladnění: 5% – 95% RH

Logo Qi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Power Consortium.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli 
použití těchto značek společností Xiaomi inc. je pod licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem 
příslušných vlastníků.
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Informace o OEEZ

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 
2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské 
zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních 
elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže 
předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na instalačního technika 
nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Tiinlab tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu M2111E1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. 
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Tiinlab tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu M2111E1 je v souladu s Radio Equipment Regulations 2017. 
Úplné znění prohlášení o shodě UKCA je k dispozici na následující internetové adrese:
https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html
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Varování

· Nevystavujte výrobek prostředí s příliš nízkou nebo příliš vysokou teplotou (pod 0°C nebo nad 45°C).
· Nepoužívejte tento výrobek během bouřky. Bouřky mohou způsobit poruchu výrobku a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
· Nečistěte tento výrobek alkoholem nebo jinými těkavými kapalinami.
· Vyvarujte se kontaktu s kapalinami.
· Nepoužívejte sluchátka při řízení a dodržujte příslušné předpisy ve vaší oblasti nebo zemi.
· Během používání udržujte indikátor výrobku mimo dosah očí dětí a zvířat.
· Výrobek nerozebírejte, nepropichujte ani nemačkejte, ani jej nevystavujte ohni.
· Abyste předešli možné ztrátě sluchu, nepoužívejte tento výrobek při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.
· Tato sluchátka a jejich příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je prosím mimo dosah dětí.
· Likvidace baterie v ohni či horké troubě nebo mechanické rozdrcení či rozřezání baterie může způsobit výbuch.
· Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
· Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
· Informace o produktu a certifikační značky jsou umístěny v nabíjecím pouzdře.
· Symbol označuje stejnosměrné napětí.
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·  Produkt má vestavěnou baterii, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Abyste zabránili poškození baterie nebo produktu, sami 
baterii nerozebírejte ani neupravujte. Baterii mohou vyměnit pouze autorizovaní poskytovatelé služeb a musí být nahrazena 
stejným typem. Výměna baterie za nesprávný typ může narušit ochranu a způsobit např. vzplanutí, výbuch a únik 
korozivního elektrolytu). Nevyhazujte baterii do odpadu, který se likviduje na skládkách. Při likvidaci baterie dodržujte místní 
zákony a předpisy.

· Pokud dojde k otoku, okamžitě přestaňte výrobek používat.

POZOR
Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
Používejte a nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem baterie.

Toto zařízení je v souladu s limity specifické míry absorpce (SAR) pro obecnou populaci/nekontrolované vystavení Certifikační 
informace (nejvyšší SAR)
Limit SAR 10 g: 2,0 W/Kg
Hodnota SAR: Hlava: 0,54 W/Kg (vzdálenost 0 mm)
V některých zemích je limit SAR 1,6 wattu na kilogram v průměru na 1 gram tkáně pro použití na hlavě, tělu a 4,0 wattu na
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kilogram v průměru na 10 gramů tkáně pro použití na zápěstí. V ostatních zemích je limit SAR 2,0 wattu na kilogram v průměru 
na 10 gramů tkáně pro hlavu, tělo a 4,0 watty na kilogram v průměru na 10 gramů tkáně pro použití na zápěstí.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Tiinlab Corporation

(společnost Mi Ecosystem)
Adresa: No. 3333, Liuxian Avenue, Tower A, 35th Floor, Tanglang City, Nanshan District, Shenzhen, China
Další informace naleznete na www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V2.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz 
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