Mi Sports Bluetooth Earphones
Uživatelská příručka

Začínáme

a

Vyberte a nainstalujte vhodnou velikost koncovek

Velké

Střední

Malé

Kontrolní světlo
Hlasitost +/-

Háček
na ucho
Levé
sluchátko
Koncovka

Pravé
sluchátko

Nabíjecí
port

Mikrofon
Multifunkční
tlačítko
Spona
na kabel

Střední velikost koncovek vyhovuje většině uživatelů. Vyzkoušejte je, než je vyměníte za jinou velikost.

b

Najděte správnou pozici

Zahákněte háček za ucho a do ucha
vložte sluchátko. Pokud nesedí, jak má,

Pro lepší zvuk při hovoru posuňte mikrofon
blíže k ústům.

upravte pozici pootočením sluchátka.

c

Spárujte sluchátka s telefonem
AM

BLUETOOTH
Bluetooth On
Detection Functionality
Activated, detectable to devices nearby
Activated, detectable to devices nearby

Phone Name

Phone Name

Available Devices

Available Devices

Mi Sports Bluetooth
Mi Earphones
Sports Bluetooth Earphones

Stiskněte a držte

Přři prvním použití jsou sluchátka připravena ke
spárování. Pro opětovné spárování stiskněte
a držte tlačítko, dokud se světlo nezbarví bíle
a začne blikat.

Mezi zařízeními v telefonu vyhledejte
„Mi Sports Bluetooth Earphones“
a připojte se.

Reset do továrního nastavení

Nabíjení

Červená a bílá

Stiskněte a držte

Když je stav baterie nízký, světlo se zbarví

Zatímco se sluchátka nabíjejí, stiskněte

červeně a začne blikat. Také uslyšíte

a držte multifunkční tlačítko, dokud světlo

zvukovou notifikaci.

nezačne červeně a bíle blikat.

Vlastnosti
Přijetí hovoru

Odmítnutí hovoru

Když se světlo zbarví bíle a začne blikat,
stiskněte jednou multifunkční tlačítko.

Když se světlo zbarví bíle a začne blikat,
stiskněte a držte multifunkční tlačítko.

Jedenkrát stisknout

Stiskněte a držte

Opětovné vytočení
posledního odchozího čísla
V pohotovostním režimu dvakrát
stiskněte multifunkční tlačítko.

Ztišení
Během hovoru dvakrát stiskněte multifunkční
tlačítko.

Poznámka: U některých operátorů může
tato funkce fungovat odlišně.

Dvakrát stiskněte

Dvakrát stiskněte

Připojení 2 telefonů
1. Připojte sluchátka k prvnímu telefonu
a poté sluchátka vypněte.
2. Stiskněte a držte tlačítko, dokud se
světlo nezbarví bíle a začne blikat.
Mezi zařízeními v druhém telefonu
vyhledejte „Mi Sports Bluetooth
Earphones“ a připojte se.

3. Po připojení druhého telefonu potvrďte
připojení na prvním telefonu.
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Druhý telefon

První telefon

Přijímejte hovory ze 2 telefonů a přepínejte mezi konverzacemi
Pokud během hovoru na prvním telefonu přijmete hovor z druhého telefonu, dvojím stisknutím
multifunkčního tlačítka podržíte první hovor a přepnete na druhý. Pokaždé, když chcete přepnout
mezi hovory, stiskněte dvakrát multifunkční tlačítko.

Přepnutí mezi sluchátky a mikrofonem telefonu
Během hovoru stiskněte a po dobu 1 vteřiny podržte multifunkční tlačítko, abyste přepnuli mezi
sluchátky a telefonem.

Přehrávání/Pauza
Pro přehrání hudby stiskněte v pohotovostním režimu jedenkrát multifunkční tlačítko.
Pro pozastavení jej opět stiskněte

Hlasový asistent
Stiskněte a držte multifunkční tlačítko po dobu 1 vteřiny pro aktivaci hlasového asistenta vašeho
telefonu (např. Siri)

1. EU Prohlášení o shodě
WE Xiaomi Communications Co., Ltd., tímto potvrzuje, že toto zařízení je v souladu
s příslušnými směrnicemi a evropskými normami a dodatky.

2. Informace o likvidaci a recyklaci WEEE
Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být
likvidován s jiným domácím odpadem po celé EU. Chcete-li zabránit možnému poškození
životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej
zodpovědně za účelem podpory udržitelného opětovného využití materiálních zdrojů.
Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce,
u kterého byl produkt zakoupen, mohou produkt převzít k bezpečné recyklaci.

3. Regulační upozornění pro uživatele v EU
Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že bezdrátové zařízení je v souladu se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5 / ES. (více informací
naleznete v databázi Doc RN).

4. Prohlášení o shodě - Federální komunikační komise (FCC)
Toto zařízení vyhovuje Části 15 předpisů FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit
nežádoucí provoz.

Vlastnosti produktu
Bluetooth 4.1 je kompatibilní s většinou telefonů a tabletů
Bluetooth 4.1

CSR Bluetooth čip
Ušní háčky optimalizované pro trénink
aptX

aptX audio technologie

Specifikace
Název produktu Mi Sports Bluetooth Earphones
Rozměry: 27 × 29 × 30 mm
Nabíjecí čas: 2 hodiny
Pohotovostní doba: 280 hodin
Bluetooth verze: 4.1
Baterie: Lithium-ion polymerová baterie
Model: YDLYEJ01LM
Váha: 18 g
Provozní vzdálenost: 10 m
Maximální doba přehrávání: 7 hodin
Kapacita baterie: 100 mAh
Bluetooth profily: HFP/A2DP/HSP/AVRCP
Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte zákaznický servis
Online podpora: www.mi.com/service
Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Dongguan Liesheng Electronics Co., Ltd
(a Mi Ecosystem Company)
Adresa: Guangdong Province, Dongguan City, South District, Gaosheng Technology Park North Area,
Building B, Floor 5, China

Další informace naleznete na adrese www.mi.com

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

