Mi Airdots
Basic

zátky do uší
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S

Multifunkčné
Indikátor
Mikrofón
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Miesta pre nabíjanie
Na slúchadlách sú už v balení nasadené zátky do
uší veľkosti M, veľkosti L a S sú v balení. Môžete
ich ľubovoľne meniť
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Manuálne prepojenie: Ak sú slúchadlá vypnuté,
zapnite ich. Obe diódy na slúchadlách začnú rýchlo
blikať, po chvíli začne dióda na pravom slúchadle
pomaly blikať na bielo. To znamená, že sú slúchadlá
navzájom prepojené. Zapnite Bluetooth na svojom
zariadení a potom sa k slúchadlám pripojte.
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Ručné pripojenie: Keď sú slúchadlá
vypnuté, ručne zapnite jedno zo slúchadiel.
Keď indikátor pomaly bliká na bielo, povoľte
Bluetooth vášho zariadenia a spárujte
slúchadlo s vaším zariadením.

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

Bluetooth 5.0

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

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

Stíšenie mikrofónu
V priebehu hovoru stlačte tlačidlo 2x pre
vypnutie/zapnutie mikrofónu.
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Varovanie
Poznámka
1. Produkt nerozoberajte, neopravujte ani
neupravujte z akéhokoľvek dôvodu, pretože
to môže spôsobiť požiar alebo dokonca
úplne zničiť produkt.
2. Nevystavujte produkt prostrediam,
kde je teplota príliš nízka alebo príliš vysoká
(pod 0 °C alebo nad 45 °C).
3. Uchovávajte indikátor produktu mimo dosah
detí a zvierat v priebehu používania.
4. Nepoužívajte tento produkt v priebehu búrok.
Búrky môžu viesť k zlyhaniu produktu a zvýšeniu
rizika zásahu elektrickým prúdom.
5. Nečistite tento produkt alkoholom alebo
inými prchavými kvapalinami.
6. Zamedzte kontaktu s tekutinami.
7. Nadmerný akustický tlak
zo slúchadiel môže spôsobiť stratu
sluchu.

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.
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Špecifikácia
Názov: Mi True Wireless Earbuds Basic
Model: TWSEJ04LS
Prevádzková frekvencia: +8.85 dBM
Max. výstupné napätie: 2402 – 2480 MHZ
Slúchadlá
Rozmery: 26.65 × 16.4 × 21.6 mm
Váha: približne 4.1 g (jednotlivo)
Dosah: 10 m (na voľnom
priestranstve) Kapacita batérie:
43 mAh (jednotlivo) Nabíjanie:
približne 1.5 h
Doba hovoru: približne 4 h
pri nečinnosti: približne
150 h Vstup: 5 V 100 mA
Typ batérie: Lithium Polymer
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0
Bluetooth Profil:
HFP/A2DP/HSP/AVRCP
Nabíjacie puzdro
Rozmery: 62 × 40 × 27.2 mm
Vstup: 5 V 500 mA
Output: 5 V
Nabíjanie: približne 2 h
Pri nečinnosti: približne 4 mesiace
Kapacita batérie: 300 mAh
Typ batérie: Lithium Polymer

150 mA
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WEEE
Ďalšie 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.
Pred použitím si túto príručku starostlivo
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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