Mi Sports Bluetooth
Headset

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která
jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a
stroj
neměly dostat na standardní skládku.
Obecné bezpečnostní pokyny
- Před použi�m sluchátek věnujte pozornost všem bezpečnostním a provozním
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Přístroj doporučujeme před prvním použi�m nabít. Konektor najdete pod krytkou na pravém
sluchátku. MicroUSB kabel je součás� dodávky, ale můžete použít i nabíječku od svého
sví� bíle.
telefonu. Nab
Po nabi� můžete sluchátka spárovat se svým telefon
odpojit od nabíječky a podržet zapínací tlačítko na dálkovém ovládání tak dlouho, dokud
nezačne dioda rychle bíle blikat. Tím jsou sluchátka v
je v Bluetooth
rychle blikat. V
hudbu.
najednou, a dokonce k oběma
najednou připojena. Příchozí hovory tak jdou z
můžete přesměrovat do sluchátek z obou zařízení. Záleží však na konkrétních zařízeních,
některé nemusí v
Vypnu� i zapnu� sluchátek provádíte delším podržením zapínacího tlačítka na dálkovém
ovládání, dokud ve sluchátkách neuslyšíte zvuk, označující zapnu� či vypnu� sluchátek. Při
automa�ckému připojení
sluchátek, což rovněž poznáte díky hlasovému oznámení.
Tlačítko na dálkovém ovládání neslouží pouze pro zapínání a vypínání sluchátek. V průběhu
volat pauzu, dvě rychlé s�sknu�
znamenají vytočení naposledy volaného čísla.
. Při
příchozím hovoru se sluchátka pokusí přečíst, kdo vám volá, nicméně v
vá

nost PRG Trading Group s.r.o. není

Symbol přeškrtnutého kontejneru
obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po

telefonu.

- nastavovat hlasitost sluchátek, nezávisle na

telefonu (jak Xiaomi telefony, tak
iOS telefony zobrazují stav baterie na stavové
nižší, hlasové oznámení Vám jednou za pár minut připomene, že máte sluchátka nabít, nebo
se brzy vypnou.

Omezení používání
- Sluchátka nevystavujte přímému ohni
- Sluchátka jsou určen pro běžné domácí použi�, nikoliv pro komerční použi�.
-

V zařízení je integrovaná a nevyměnitelná 110mAh Li-ion baterie.

Parametry

Položka
Hmotnost
Standby
Přehrávání
hudby/telefonování
Způsob připojení
Vzdálenost připojení

Mi Sports Bluetooth Headset, YDLYEJ01LM
17,8g
280h
Až 7 hodin
Bluetooth 4.1, HFP / HSP / A2DP / AVRCP
Až 10m od vysílacího zařízení

V případě reklamací, problémů a pozáručního servisu nás prosím kontaktujte na
info@xiaomi-store.cz

Dodavatel:

