
Mi True Wireless Earphones 2 Pro  
Užívateľská príručka



Nabíjací puzdro Slúchadlá

Nabíjací port
typ-C

Funkčné
tlačidlo

Indikátor

Primárny 
mikrofón

Sekundárny 
mikrofón

Dotykové tlačidlo

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu

Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre 
referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.



Slúchadlá Užívateľská
príručka

Nabíjací kábel
typ-C

Nabíjací puzdro Koncovky

Obsah balenia

Návod na použitie

Nabíjanie
●  Nabíjanie slúchadiel
Slúchadlá sa po vložení do nabíjacieho puzdra automaticky začnú nabíjať.

●  Nabíjanie nabíjacieho puzdra
Nabíjací puzdro nabíjajte pomocou nabíjacieho kábla typu C alebo nabíjacie puzdro umiestnite na 
kompatibilné bezdrôtovú nabíjací podložku s indikátorom smerujúcim nahor. Indikátor nabíjania 
na puzdre sa počas nabíjania rozsvieti a po úplnom nabití zhasne.

Kontrola stavu batérie
●  Kontrola stavu batérie slúchadiel
Po pripojení slúchadiel k telefónu môžete na stavovom riadku telefóne skontrolovať stav 
batérie slúchadiel.



Poznámka: Stavový riadok telefónu vždy zobrazuje úroveň nabitia batérie v slúchadle 
s najnižšou úrovňou nabitia. Táto funkcia nie je podporovaná všetkými telefónmi.

●Kontrola stavu batérie v nabíjacom puzdre
Otvorte veko nabíjacieho puzdra alebo stlačte funkčné tlačidlo, ak je veko zatvorené:
1. Keď kontrolka nabíjacieho puzdra svieti po dobu 5 sekúnd, znamená to, že je batéria 

dostatočne nabitá.
2. Keď kontrolka nabíjacieho puzdra bliká, znamená to, že je batéria takmer vybitá a je potrebné ju 

okamžite nabiť.

●  Kontrola stavu batérie pomocou telefónu značky Mi
Po úspešnom pripojení k telefónu vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko. 
Skontrolujte, či je vo vašom telefóne značky Mi povolená funkcia Bluetooth. Držte telefón blízko 
nabíjacieho puzdra a potom otvorte viečko puzdra. Na telefóne sa zobrazí oznámenie, potom 
môžete skontrolovať stav batérie slúchadiel a nabíjacieho puzdra.

Poznámka: Pred kontrolou úrovne batérie v telefóne aktualizujte telefón značky Mi na najnovšiu 
stabilnú verziu. Táto funkcia je v súčasnosti podporovaná len niektorými telefóny značky Mi.

Zapnutie
Pri otvorení nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú.

Režim spánku
Umiestnite slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko, slúchadlá sa odpojí 
a automaticky prejdú do režimu spánku.



Nosenie
Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a vložte si ich do uší podľa značiek vľavo (L) a vpravo (R).

Poznámka: Po použití vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra. To predĺži ich životnosť 
a pomôže vám vyhnúť sa ich strate alebo založenie.

Pripojenie

● Pripojenie slúchadiel k novému zariadeniu
1.  Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra a potom stlačte a podržte funkčné tlačidlo po 

dobu 2 sekúnd. Kontrolka nabíjacieho puzdra začne blikať, čo znamená, že slúchadlá čakajú 
na pripojenie.

2. Zapnite Bluetooth zariadení, vyhľadajte a pripojte sa k "Mi Earphones 2 Pro".
Pokiaľ je vyžadovaný prístupový kód, zadajte "0000".
Poznámka: Pred prvým použitím vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a aktivujte ich 
stlačením a podržaním funkčného tlačidla po dobu 5 sekúnd. Po aktivácii slúchadlá 
automaticky prejdú do stavu čakania na pripojenie.

● Prepojenie slúchadiel s telefónom značky Mi
Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko. Skontrolujte, či je vo vašom telefóne 
značky Mi povolená funkcia Bluetooth. Držte telefón blízko nabíjacieho puzdra a potom otvorte 
viečko puzdra. Pripojte sa k slúchadlám podľa pokynov na obrazovke telefónu.



Poznámka: Funkcia rýchleho pripojenia je v súčasnosti podporovaná len niektorými telefóny 
značky Mi, aktualizujte prosím svoj telefón na najnovšiu stabilnú verziu.

● Pripojenie prerušené
Keď je vaše zariadenie mimo dosahu bezdrôtových slúchadiel alebo je deaktivovaná funkcia 
Bluetooth, slúchadlá automaticky prejdú do režimu čakania na pripojenie. Ak sa slúchadlá do 
piatich minút nepripojí k žiadnemu zariadení, prejdú do režimu spánku.

● Automatické pripojenie
Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre, otvorením viečka nabíjacieho puzdra sa slúchadlá 
automaticky pripojí k naposledy použitému Bluetooth zariadení. Ak sa slúchadlá do piatich minút 
nepripojí k žiadnemu zariadení, prejdú do režimu spánku.
Poznámka: Ak sa slúchadlá nemôžu automaticky pripojiť k zariadeniu, budete ich musieť 
k požadovanému zariadeniu pripojiť ručne pomocou nastavení Bluetooth daného zariadenia.

● Vymazanie histórie pripojenie
1. Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
2. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo nabíjacieho puzdra počas aspoň 10 sekúnd a uvoľnite ho, keď 

sa rozsvieti indikátor nabíjacieho puzdra.

Slúchadlá bola resetovaná, história pripojenie bola vymazaná, indikátor nabíjacieho puzdra bliká 
a slúchadlá sú opäť v režime párovania.

Vzhľadom k charakteristikám pripojenie signálu Bluetooth môže v hustom prostredí s 2,4GHz 
rušením elektromagnetického signálu dochádzať k občasnému odpojenie alebo výpadkom zvuku.



Prehľad funkcií

Prichádzajúce hovory
Jemné dvojité kliknutie na jedno zo slúchadiel: 
Prijatie / ukončenie hovoru
Hudba a hlasový asistent
Pri nosení oboch slúchadiel:

• Jemné dvojité kliknutie pravým (R) slúchadlo:
Prehrávanie / pozastavenie hudby

• Jemné dvojité kliknutie na ľavej (L) slúchadlo: 
Prebudenie hlasového asistenta

• Stlačenie a podržanie jedného zo slúchadiel: 
Striedanie Zapnuté potlačenie hluku > Režim priepustnosti > 
Potlačenie hluku vetra > Vypnutie potlačenie hluku

• Vybratie slúchadlá: pozastavenie hudby
Pri nosení jedného slúchadla:

• Jemné dvojité kliknutie na slúchadlo: 
Prehrávanie / pozastavenie hudby 

Poznámky:
1. Funkciu hlasového asistenta môže použiť len vtedy, ak to vaše 

zariadenie podporuje a tejto funkcii bolo na zariadení udelené 
oprávnenie.

2. Ak používate iba ľavej slúchadlo, vložte pravé slúchadlo do 
nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko.

3. Režim potlačenie hluku nie je v režime jedného slúchadla k dispozícii.
4. Režim potlačenie hluku vetra znižuje hluk vetra počas potláčania 

hluku.



Špecifikácie

         Napájací port: Typ-C           Impedancia: 32 Ω           
Názov: Wireless Earphones       
Model: TWSEJ10WM           Čistá hmotnosť: 58 g 
Vstup slúchadiel: 5 V     0,11 A  
Výstup nabíjacieho puzdra: 5 V     0.25 A 
Profily Bluetooth: BLE/HFP/A2DP/AVRCP

Vstup nabíjacieho puzdra: 5 V      1 A
Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 5.0
Podporované audiokodeku: SBC / AAC

Bezdrôtový dosah: 10 m (v otvorenom priestore bez prekážok)
Doba nabíjania: Približne 1 h (pri káblovom nabíjanie)
Výdrž batérie slúchadiel: Približne 6 h (s deaktivovaným aktívnym potlačením hluku) 
Celková výdrž batérie (s nabíjacím puzdrom): Približne 30 h
Prevádzkové frekvencie Bluetooth: 2402-2480 MHz (pre EÚ)
Maximálny vysielací výkon pre BT: <13 dBm (pre EÚ)
Maximálny vysielací výkon pre BLE: <13 dBm (pre EÚ)
Prevádzkové frekvencie bezdrôtového nabíjania: 110-205 kHz
Skladovacia teplota: -20°C až 45°C  Skladovacia vlhkosť: 5%-95% RH

Informácie o WEEE
Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické 
zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným 
domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné 
prostredie odovzdaním odpadového zariadení určenému zbernému miestu pre recykláciu

odpadu z elektrických a elektronických zariadení menovanému vládou alebo miestnymi úradmi. 
Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na 
životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach takýchto 
zberných miest vám poskytne inštalačný technik alebo miestne úrady.



Spoločnosť Tiinlab týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TWSEJ10WM je v súlade 
so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na 
nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/
declaration.html

·  Nevystavujte batérie ani akumulátory nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a podobne.
· Výmena batérie za nesprávny typ môže narušiť ochranu (a spôsobiť napríklad vznietenie, výbuch, 

únik korozívneho elektrolytu atď.).
· Likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej rúry alebo mechanické zmenšenie kompaktných batérie 

môže viesť k výbuchu.
· Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže mať za následok výbuch 

alebo únik horľavé kvapaliny alebo plynu.
· Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavé 

kvapaliny alebo plynu.
· Ak je batéria nahradená nesprávnym typom, je tu riziko výbuchu.
· Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
· Maximálna prevádzková teplota produktu je 40 ° C.

VAROVANIE: Aby ste sa vyhli riziku požiaru, pripojte prosím výrobok k zdroju napájania, ktorého 
výstup zodpovedá požiadavkám PS1 definovaným v normách IEC / EN / UL 62368 (výstupný 
výkon je menší ako 15 W).

Bezpečnostné upozornenie



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepoužívajte tento výrobok dlhú dobu 
pri vysokej hlasitosti.

Symbol označuje jednosmerné napätie

Slovné značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. 
a akékoľvek použitie týchto značiek spoločností Xiaomi Inc. podlieha licencii. Ostatné ochranné 
známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Logo Qi je ochrannou známkou Wireless Power Consortium.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Tiinlab Corporation

(a Mi Ecosystem company)
Adresa: 
No. 3333, Liuxian Avenue, Tower A, 35th Floor, Tanglang City, Nanshan District, Shenzhen, China 
Další informace naleznete na www.mi.com

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




