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Napájení 
Kontrolka mikrofónu 

Návod k použití sluchátek 
Mi Bluetooth Neckband Earphones 

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Dovozce:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Funkce 

Příchozí hovory

Stisknutí: Přijmout 
Přidržení: Odmítnout 

Hudba 

Stisknutí: Hlasitost + 
Přidržení: Posun vpřed
Stisknutí: Hlasitost - 
Přidržení: Posun vzad

Stisknutí 1×: Přehrávat/
pozastavit 

Poznámka:  
Zobrazení napájení a hlasitosti: podpora systému iOS 
nemusí podporovat jiná zařízení. 
Pro nabíjení sluchátek Mi Bluetooth Neckband nepoužívejte 
nabíječku Power Bank. 

OEEZ 
Elektrická a elektronická zařízení, časti a baterie označené tímto 
symbolem se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, musí 
se shromažďovat a likvidovat odděleně, aby se chránilo životní 
prostředí. 
Váš prodejce vám doporučí  správný způsob likvidace. 
Baterie nebo akumulátory nevystavujte nadměrnému teplu, 
například slunečnímu záření, ohni a podobně. 

CE 
Společnost Tiinlab tímto prohlašuje, že bezdrátová sluchátka jsou v 
souladu se základními požadavky a příslušnými ustanoveními 
směrnice 2014/53/EU. 

Základní informace o výrobku Zapnutí
Na 3 vteřiny stiskněte tlačítko napájení. Bude následovat jeden 
modrý záblesk a sluchátka se zapnou. Při prvním spuštění budou 
sluchátka připravena na spárování.

Vypnutí
Na 3 vteřiny stiskněte tlačítko napájení. Bude následovat jeden 
červený záblesk a sluchátka se vypnou. 

Nabíjení
Kontrolka se při nabíjení rozsvítí červeně, po úplném nabití se 
vypne. Jsou-li sluchátka zapnutá, po nabití se restartují. 

Připojení 
• Připojení k novému zařízení Bluetooth
Když jsou sluchátka vypnutá, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko napájení. 
Bude následovat jeden modrý záblesk a sluchátka budou připravena 
na připojení. Zapněte na svém telefonu funkci Bluetooth a vyhledejte 
sluchátka "Mi Bluetooth Neckband Earphones". Pokud od vás telefon 
vyžaduje heslo, zadejte "0000" a kontrolka začne dýchat modrou 
barvou.

• Opětovné připojení
Po zapnutí se sluchátka opět připojí k naposledy spárovanému 
zařízení. Pokud v paměti sluchátek není žádné připojení nebo se 
sluchátkům nepodaří připojit k žádnému zařízení, přejdou do 
pohotovostního režimu a budou čekat na připojení.

• Vymazání historie připojení
U zapnutých sluchátek stikněte současně tlačítka "Hlasitost +" 
a "Hlasitost -" po dobu 5 vteřin. Vymažete tak celou historii připojení. 
Sluchátka poté přejdou do pohotovostního režimu a budou čekat na 
připojení.

• Ztráta připojení
Pokud má váš telefon zakázánu funci Bluetooth nebo je mimo dosah, 
přejdou sluchátka do pohotovostního režimu. Pokud se připojení 
neobnoví do 5 minut, zařízení se automaticky vypne.

Specifikace
Model: LYXQEJ01JY  
Impedance: 32Ω 
Hmotnost: 40 g 
Nabíjecí stanice: Micro-USB 
Frekvence: 20 - 20 000 Hz 
Napájení: 5V jedn. nap. 1,0A 
Připojení:  Bluetooth 4.1 
Profily Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP 
Dosah: 10 m  
Citlivost: 100dB 
Obsah balení: sluchátka Mi Bluetooth Neckband 
Earphones, nabíjecí kabel  s Micro-USB, návod k 
použití  
Doba nabíjení: 2 h  
Pohotovostní režim: 200 h  
Doba hovoru: 10 h 
Doba přehrávání: 8 h  
Rozměry: 205 x 175 x 39 mm 




