Mi Sports Bluetooth Earphones
Užívateľská príručka

Začíname

a

Vyberte a nainštalujte vhodnú veľkosť koncoviek

Veľké

Stredné

Malé

Kontrolné svetlo
Hlasitosť +/-

Háčik
na ucho
Ľavé slúchadlo
Koncovka

Pravé
slúchadlo

Nabíjací
port

Mikrofón
Multifunkčné
tlačidlo
Spona
na kábel

Stredná veľkosť koncoviek vyhovuje väčšine užívateľov. Vyskúšajte ich, než ich vymeníte za inú veľkosť.

b

Nájdite správnu pozíciu

Zaháknite háčik za ucho a do ucha
vložte slúchadlo. Ak nesedí, ako má,

Pre lepší zvuk pri hovore posuňte mikrofón
bližšie k ústam.

upravte pozíciu pootočením slúchadlá.

c

Spárujte slúchadlá s telefónom
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

Stlačte a držte

Pri prvom použití sú slúchadlá pripravená na
spárovanie. Pre opätovné spárovanie stlačte
a držte tlačidlo, kým sa svetlo nesfarbí bielo
a začne blikať.

Medzi zariadeniami v telefóne vyhľadajte
"Mi Sports Bluetooth Earphones" a pripojte sa.

Reset do továrenského nastavenia

Nabíjanie

Červená a biela

Stlačte a držte

Keď je stav batérie nízky, svetlo sa sfarbí

Kým sa slúchadlá nabíjajú, stlačte a držte

na červeno a začne blikať. Tiež budete

multifunkčné tlačidlo, kým svetlo

počuť zvukovú notifikáciu.

nezačne červeno a bielo blikať.

Vlastnosti
Prijatie hovoru

Odmietnutie hovoru

Keď sa svetlo sfarbí na bielo a začne
blikať, stlačte raz multifunkčné tlačidlo.

Keď sa svetlo sfarbí na bielo a začne blikať,
stlačte a držte multifunkčné tlačidlo.

Jedenkrát stlačiť

Stlačte a držte

Opätovné vytočenie posledného
odchádzajúceho čísla
V pohotovostnom režime dvakrát stlačte
multifunkčné tlačidlo. Poznámka: U niektorých
operátorov môže táto funkcia fungovať odlišne.

Stíšenie
Počas hovoru dvakrát stlačte multifunkčné
tlačidlo.

Dvakrát stlačte

Dvakrát stlačte

Pripojenie 2 telefónov
1. Pripojte slúchadlá k prvému telefónu
a potom slúchadlá vypnite.
2. Stlačte a držte tlačidlo, kým sa svetlo
nesfarbí bielo a začne blikať. Medzi
zariadeniami v druhom telefóne
vyhľadajte "Mi Sports Bluetooth
Earphones" a pripojte sa.

3. Po pripojení druhého telefónu potvrďte
pripojenie na prvom telefóne.

AM
AM

BLUETOOTH
BLUETOOTH
Bluetooth On
Bluetooth On

Activated, detectable to devices nearby

Detection Functionality
Detection Functionality

Phone Name

Activated, detectable to devices nearby

Dlhé
podržanie

Phone Name

Phone Name

Available Devices

Phone Name

Activated, detectable to devices nearby

Available Devices

Mi Sports Bluetooth Earphones

Activated, detectable to devices nearby

Available Devices

Mi Sports Bluetooth Earphones
Available Devices

Mi Sports Bluetooth Earphones

Mi Sports Bluetooth Earphones

Druhý telefón

Prvý telefón

Prijímajte hovory zo 2 telefónov a prepínajte medzi konverzáciami
Ak počas hovoru na prvom telefóne prijmete hovor z druhého telefónu, dvojitým stlačením
multifunkčného tlačidla podržíte prvý hovor a prepnete na druhý. Zakaždým, keď chcete prepnúť
medzi hovormi, stlačte dvakrát multifunkčné tlačidlo.

Prepnutie medzi slúchadlami a mikrofónom telefónu
Počas hovoru stlačte a po dobu 1 sekundy podržte multifunkčné tlačidlo, aby ste prepli medzi
slúchadlami a telefónom.

Prehrávanie/Pauza
Pre prehranie hudby stlačte v pohotovostnom režime jedenkrát multifunkčné tlačidlo. Pre
pozastavenie ho opäť stlačte.

Hlasový asistent
Stlačte a držte multifunkčné tlačidlo na 1 sekundu pre aktiváciu hlasového asistenta vášho
telefónu (napr. Siri)

1. EÚ Vyhlásenie o zhode
WE Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto potvrdzuje, že toto zariadenie je
v súlade s príslušnými smernicami a európskymi normami a dodatky.

2. Informácie o likvidácii a recyklácii WEEE
Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že tento produkt by nemal byť
likvidovaný s iným domácim odpadom po celej EÚ. Ak chcete zabrániť možnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho
zodpovedne za účelom podpory udržateľného opätovného využitia materiálnych zdrojov. Ak
chcete vrátiť použité zariadenia, použite systémy odovzdanie a zber alebo kontaktujte predajcu,
ktorého bol výrobok zakúpený, môžu produkt prevziať k bezpečnej recyklácii.

3. Regulačné upozornenia pre užívateľov v EÚ
Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že bezdrôtové zariadenie je v súlade so
základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5 / ES. (Viac
informácií nájdete v databáze Doc RN).

4. Vyhlásenie o zhode - Federálna komunikačná komisia (FCC)
Toto zariadenie vyhovuje Časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže
spôsobiť nežiadúce prevádzku.

Vlastnosti produktu
Bluetooth 4.1 je kompatibilná s väčšinou telefónov a tabletov
Bluetooth 4.1

CSR Bluetooth čip
Ušné háčiky optimalizované pre tréning
aptX

aptX audio technológie

Špecifikácie
Název produktu Mi Sports Bluetooth Earphones
Rozmery: 27 × 29 × 30 mm
Nabíjací čas: 2 hodiny
Pohotovostná doba: 280 hodín
Bluetooth verzie: 4.1
Batéria: Lithium-ion polymérová batéria
Model: YDLYEJ01LM
Váha: 18 g
Prevádzková vzdialenosť: 10 m
Maximálna doba prehrávania: 7 hodín
Kapacita batérie: 100 mAh
Bluetooth profily: HFP / A2DP / HSP / AVRCP
Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte zákaznícky servis
Online podpora: www.mi.com/service
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: 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

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com

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

