Prehľad produktu
Slúchadlá

Nabíjací púzdro

L

S

Nabíjací konektor

Dotyková plocha

Indikátor
Mikrofón
Miesto pre
nabíjanie

Špunty

Na slúchadlách sú už z balenia nasadené špunty
do uší veľkosti M, veľkosti L a S sú v balení.
Môžete ich ľubovoľne meniť.

Indikátor nabíjania
Nabíjací púzdro
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Nabíjanie
Pred použitím zariadenia odstráňte ochranné fólie
a nabite slúchadlá i nabíjacie púzdro. Pripojte kábel
do nabíjacieho púzdra pre súčasné dobíjanie
slúchadiel aj nabíjacieho púzdra. Pri dobíjaní
púzdra bude svietiť dióda na červeno, po dobití sa
rozsvieti bielo a po 1 minúte zhasne.

Nosenie

Ľahko si nasaďte slúchadlo do ucha. Uistite sa,
že sa neuvoľnia pri rýchlom pohybe hlavou.
Ochranná fólia

Dávajte si pozor, aby nebol
mikrofón zakrytý počas
hovorov.
Pri hovore natočte mikrofón na slúchadle
smerom k ústam, aby bol hovor dobre počuť.
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Zapnutie
Nabitie púzdra

Indikátor nabitia

Nízka batérie

Indikátor bliká každé 3 sekundy.

Vybitá batéria

Umiestnite slúchadlo do
puzdra, po 10 s sa rozsvieti
indikátor slúchadiel červeno
a až sa vypnú, zhasne.

Nabitá batéria

Indikátor púzdra je biely
a vypne sa, akonáhle je púzdro
odpojené od napájania.

Slúchadlá sa pri vybratí z púzdra sama zapnú. Ak sú
slúchadlá mimo púzdro a sú vypnutá, stlačte na
1 sekundu multifunkčné tlačidlo.

Podržte 1 s

Vypnutie
Ak vložíte slúchadlá do nabíjacieho púzdra,
automaticky sa vypnú. Ak chcete slúchadlá
vypnúť, podržte multifunkčné tlačidlo po dobu
5 s, kým sa dióda nerozsvieti na červeno.

Akonáhle sa je batéria slúchadiel blízko vybitia,
budete počuť zvukovú správu. Vložte slúchadlá do
nabíjacieho púzdra. Indikátor sa rozsvieti na
červeno. Až dôjde k plnému nabitie, indikátor sa
rozsvieti bielo a po 1 minúte sa vypne.

Podržte 5 s
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Používanie slúchadiel
Manuálne prepojenie: Ak sú slúchadlá
vypnuté, zapnite ich. Obe diódy na
slúchadlách začnú rýchlo blikať, po chvíli
začne dióda na pravom slúchadle pomaly
blikať bielo.

Automatické pripojenie: vyberte obe slúchadlá
naraz z dobíjacieho púzdra a počkajte 2–3 s na
zapnutie. Ak pravej slúchadlo bliká bielou farbou,
môžete nájsť "Mi True Wireless Earbuds_R"
v nastavení Bluetooth. Ak nemôžete spárovať
slúchadlá, vráťte ich späť do nabíjacieho púzdra
a opakujte predchádzajúce kroky. Po prvom
úspešnom párovaní sa slúchadlá budú pripájať
automaticky.

To značí, že sú slúchadlá navzájom prepojené.
Zapnite bluetooth na svojom zariadení,
a potom sa k slúchadlám pripojte.

Poznámka: Z výroby sú slúchadlá vyresetovanie,
môžete ich ihneď začať párovať.

Podržte 1 s
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Použitie jedného slúchadla

Manuálne pripojenie: Keď sú slúchadlá vypnuté,
ručne zapnite jedno zo slúchadiel. Keď indikátor
pomaly bliká bielo, povoľte Bluetooth vášho
zariadenia a spárujte slúchadlo s vaším zariadením.

Automatické pripojenie: Vyberte jedno
slúchadlo z nabíjacieho púzdra a počkajte,
až sa slúchadlo automaticky zapne. Dióda na
slúchadle rýchlo zabliká bielou farbou a potom
začne pomaly blikať bielo. Zapnite Bluetooth a
vyhľadajte slúchadlo „Mi True Wireless
Earbuds_L“ alebo „Mi True Wireless
Earbuds_R“ párovať ho. Po prvom úspešnom
párovaní sa slúchadlo bude pripájať
automaticky k spárovanému zariadeniu.

Resetovanie slúchadiel
Ak sa slúchadlá nemôžu správne pripojiť, prosím
vykonajte nasledujúce kroky k resetovanie: Odstráňte
slúchadlá z nabíjacieho púzdra a uistite sa či sú
vypnuté. Stlačte a pridržte multifunkčné tlačidlo na
oboch slúchadlách asi na 15 sekúnd. Potom, čo
kontrolka striedavo bliká červeno a bielo trikrát a
dvakrát, potom uvoľnite tlačidlo a vložte slúchadlá
späť do nabíjacieho púzdra. Odstráňte slúchadlá zo
zoznamu spárovaných zariadení, a potom spárujte
znova s vaším zariadením.

Poznámka: Ľavé slúchadlo má dlhší párovací
čas.

Podržte 1 s
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Funkcie
Tieto funkcie môžu byť používané na
oboch slúchadlách.

Prehrávanie/zastavenie hudby
Ak je na pozadí telefónu zapnutý prehrávač,
stačí stlačiť tlačidlo pre prehrávanie hudby.

Prijímanie/odmietanie
Pre prijatie hovoru stlačte multifunkčné tlačidlo.

Stlačte
Stlačte

Zapnutie hlasového asistenta
Pre zapnutie hlasového asistenta stlačte 2x
multifunkčné tlačidlo.
Poznámka: Funkcia hlasového asistenta musí
byť povolená v nastavení a podporovaná vaším
zariadením.

Odmietanie hovorov
Stlačte a držte tlačidlo po dobu 1 s

Podržte 1 s
Stlačte 2x
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Špecifikácie
Prijímanie druhého hovoru a prepínanie
medzi hovormi

Názov: Mi True Wireless Earbuds
Model: TWSEJ02LM
Prevádzkové frekvencie: +4 dBM
Max. výstupné napätie: 2402–2480 MHZ

Jedným stlačením pri prebiehajúcom hovore
prijmete druhý hovor. Pre prepnutie hovoru
stlačte 2x multifunkčné tlačidlo.

Slúchadlá
Rozmery: 23 × 14.5 × 13 mm
Dosah: 10 m (na voľnom priestranstve)
Kapacita batérie: 43 mAh (jednotlivo)
Nabíjanie: približne 1.5 h
Čas hovoru: približne 4 h
V nečinnosti: približne 150 h
Vstup: 5 V 100 mA
Typ batérie: Lithium Polymer
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0
Bluetooth Profil: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Prepínanie medzi slúchadlami a zariadením
Podržte multifunkčné tlačidlo na 1 s pre prepnutie
zvuku na zariadení/slúchadlách počas hovoru.

Stíšenie mikrofónu
Počas hovoru stlačte tlačidlo 2x pre vypnutie/
zapnutie mikrofónu.

Nabíjací púzdro
Rozmery: 62 × 42 × 26 mm
Výstup: 5 V
Vstup: 5 V 300 mA
Nabíjanie: približne 2,5 h
V nečinnosti: približne 6 mesiacov
Kapacita baterie: 300 mAh Typ
batérie: Lithium Polymer
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150 mA
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Vlastnosti

Varovanie

Bluetooth 5.0

1. Produkt nerozoberajte, neopravujte ani
neupravujte z akéhokoľvek dôvodu, pretože to
môže spôsobiť požiar alebo dokonca úplne zničiť
produkt.
2. Nevystavujte produkt prostredím kde je teplota
príliš nízka alebo príliš vysoká (pod 0°C alebo nad
45°C).
3. Uchovávajte indikátor produktu mimo dosahu
oči detí a zvierat počas používania.
4. Nepoužívajte tento produkt počas búrok.
Búrky môžu viesť k zlyhaniu produktu a zvýšenie
rizika zásahom elektrického prúdu.
5. Nečistite tento produkt alkoholom alebo inými
prchavými kvapalinami.
6. Zabráňte kontaktu s tekutinami.
7. Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže
spôsobiť stratu sluchu.

Bluetooth 5.0

Dotykové ovládanie
Úložné púzdro s nabíjaním 2 v 1
Bezdrôtový dizajn
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Poznámka
1. Ak produkt nebol dlhšiu dobu používaný
(viac ako 2 týždne) pred použitím ho nabite.
2. Používajte iba certifikované nabíjačky dodávané
kvalifikovanými výrobcami.
3. Dlhodobé používanie slúchadiel môže škodiť
sluchu. Nepoužívajte slúchadlá po extréme dlhú
dobu.
4. Pri používaní slúchadiel dochádza k utlmeniu
vonkajších zvukov. Venujte zvýšenú pozornosť
svojmu okoliu.

EU Declaration of Conformity
Liesheng Inc. týmto vyhlasuje, že rádiový
typ zariadenia TWSEJ04LS vyhovuje
Smernicu 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia
o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej
internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/
declaration.html
POZOR
NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU, AK JE BATÉRIA
VYMENENÁ ZA NESPRÁVNY TYP.

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu,
nepočúvajte pri vysokej hlasitosti po dlhú
dobu.
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WEEE

Dalšie informácie nájdete na www.mi.com
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Dongguan Yingsheng
Electronic Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: Suite 1304, 13 / F, Project Phrase 2 of
Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park,
No.5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng
District, Dongguan, Guangdong, China.

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú
elektrické a elektronické zariadenia (WEEE ako
v smernici 2012/19 / EÚ), ktorá by nemala byť
miešaná s netriedeným domácim odpadom.
Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie
a životné prostredie odovzdaním odpadu zariadenia
na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu
z elektrických a elektronických zdrojov. Správna
likvidácia a recyklácia bude predchádzať možným
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské
zdravie. Ďalšie informácie získate od miestnych
úradov.

Pred použitím si túto príručku pozorne prečítajte
a uschovajte pre budúce použitie.
Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76
301 00 Plzeň
www.beryko.cz
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