Přečtěte si pečlivě tento manuál a uchovejte jej pro budoucí použití
Přehled produktu

Signalizační dioda
Silikonové špunty
do uší
Tlačítko

Signalizační
dioda

Mikrofon
pro potlačení šumu
Dotykové tlačítko

Mi Air Dots Pro
Nabíjecí
port

Uživatelský manuál

Nabíjecí pouzdro

Příslušenství

Instrukce

Nabíjecí pouzdro

Sluchátka

Nabíjení
Jakmile umístíte sluchátka do nabíjecího pouzdra, tak se začnou okamžitě
nabíjet
Pro nabíjení nabíjecího pouzdra připojte USB kabel ke zdroji nabíjení.
Signalizační dioda začne pomalu blikat a při plném nabití bude nepřetržitě
svítit.
Poznámka: Před prvním použitím jsou sluchátka deaktivována. Pro jejich
aktivaci umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a stiskněte tlačítko.
Doporučujeme sluchátka plně nabít před jejich prvním použitím.
Stav nabití baterie
Stav nabití baterie můžete zkontrolovat dvěma způsoby.
Buď při nabíjení sluchátek nebo při jejich vyjmutí z nabíjecího pozdra.
Pokud signalizační dioda svítí po dobu 5 vteřin, tak je baterie dostatečně
nabita pro používání. Pokud signalizační dioda bliká, znamená to, že je
nutné baterii dobít.

Slikonové špunty do uší
3 páry (XS, S, L)

Uživatelský
manuál

USB-C
Nabíjecí kabel

Mikrofon
Sluchátko

Stav nabití nabíjecího pouzdra
Otevřete pouzdro nebo stiskněte tlačítko, pokud je pouzdro zavřené.
Pokud signalizační dioda svítí po dobu 5 vteřin, tak je baterie dostatečně
nabita pro používání. Pokud signalizační dioda bliká, znamená to, že je
nutné baterii dobít.
Zapnutí
Sluchátka se automaticky zapnou při otevření nabíjecího pouzdra.
Používání
Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a vložte je do uší, podle značek
pro levou (L) a pravou (R).
Vyzkoušejte různé velikosti špuntů do uší, abyste nalezli ty, co Vám sedí.
Poznámka: Po ukončení používání vložte sluchátka zpět do nabíjecího
pouzdra. Tímto způsobem prodloužíte životnost sluchátek a vyhnete se
jejich ztrátě.

Připojování

Přehled

Připojení sluchtek k novému zařízení.
1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, poté držte tlačítko po dobu
2 vteřin. Signalizační dioda začne blikat, tím signalizuje, že jsou sluchátka
připravena k párování.
2. Zapněte Bluetooth na telefonu a vyhledejte sluchátka v nabízených
Bluetooth zařízeních. Sluchátka se budou zobrazovat jako
„Mi True Wireless Earphones“. Pokud bude potřeba heslo, vložte „0000“.
1. Připojení ke dvěma zařízením.
Vložte jedno sluchátko do nabíjecího pouzdra, stiskněte a držte tlačítko
po doby 2 vteřin. Použijte první zařízení pro hledání a připojení se
2. ke sluchátku.
Poté, co se připojí první sluchátko k prvnímu zařízení vyjměte sluchátko
z nabíjecího pouzdra. Vložte druhé sluchátko do nabíjecího pouzdra a
stiskněte tlačítko po dobu 2 vteřin. Použijte druhé zařízení pro vyhledání
druhého sluchátka přes Bluetooth. Tento proces propojí každé sluchátko
k jinému zařízení.
Poznámka: Před použitím této funkce musíte vymazat historii připojení
každého sluchátka.
Spojení přerušeno
Pokud dojde k vypnutí Bluetooth nebo pokud je zařízení mimo dosah

Poznámka:
1. Funkce Voice Assistant vyžaduje podporu na Vašem zařízení a funkce
musí být povolena.
2. Automatické tlumení šumu je vypnuté při hovorech.
3. Najděte takový špunt do uší, který Vám bude vyhovovat pro nejlepší poslech.
Ilustrace produktu a jeho příslušenství jsou určeny pouze pro ilustraci,
reálný produkt se může lišit na základě provedených vylepšení.

Příchozí hovory
Lehce dvakrát poklepejte na jedno ze sluchátek
pro přijmutí/ukončení hovoru.
Hudba a Voice Assistant
Při nošení obou sluchátek:
Lehce dvakrát poklepejte na pravé sluchátko
pro spuštění/zastavení přehrávání hudby.
Lehce dvakrát poklepejte na levé sluchátko
pro spuštění Voice Assistant.
Vyjmutí sluchátka automaticky vypnu hudbu.
Při nošení jednoho sluchátka:
Lehce dvakrát poklepejte na sluchátko
pro spuštění/zastavení přehrávání hudby.

Automatické připojení
Když jsou sluchátka v nabíjecím pouzdře, otevřením se automaticky připojí
k Vašemu nejvíce používanému zařízení. Pokud nedojde k zjištění žádné
historie připojení nebo k navázání spojení, tak sluchátka automaticky
přejdou do režimu čekání na spojení.
Poznámka: Pokud nedojde k automatickému připojení, tak připojte sluchátka
manuálně pomocí nastavení Bluetooth.
Vymazání historie párování
1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.
2. Podržte tlačítko po dobu 10 vteřin, dokud signalizační dioda nezčne blikat.
3. Sluchátka se restartují a přejdou do módu pro párování.
Předešlá historie párování se vymaže.

CE

Bezdrátová Bluetooth sluchátka Mi Airdots Pro jsou v souladu s direktivou
2014/53/EU. Kompletní text EU deklarace je dostupný na internetové adrese:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Aktivní redukce šumu
Při nošení sluchátek držte prst na sluchátku
po dobu 3 vteřin. Uslyšíte zvuk signalizující
vypnutí/zapnutí redukce šumu.

Bezpečnostní informace
Nevystavujte baterie silným zdrojům tepla jako je přímé slunce, oheň
nebo podobným.

WEEE

Speciﬁkace
Model: TWSEJ01JY
Váha: 58 g
Nabíjecí čas: 1 h
Impedance: 16 Ω
Vstup: 5 V 1.1 A
Bezdrátový dosah: 10 m

Bluetooth, sluchátka se automaticky přepnou do režimu čekání na připojení.
Pokud se sluchátka nepřipojí po dobu 10 minut, tak automaticky přejdou
do úsporného režimu. Po nasazení sluchátek dojde opět k zapnutí režimu
čekání na připojení.

Nabíjecí port: USB-C
Bezdrátové připojení: Bluetooth 4.2
Bluetooth proﬁly: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Doba přehrávání bez pouzdra: 3 h (80 % hlasitosti)
Celková doba přehrávání: 10 h (80 % hlasitosti)

Všechny produkty, které nesou tento symbol jsou elektronickým odpadem
(WEEE direktiva 2012/19/EU), který nesmí být likvidován jako běžný odpad.
Podpořte záchranu životního prostředí a předejte výrobky k ekologické
likvidaci.

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

