
Redmi Buds 3 Pro 
Užívateľská príručka



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

Prehľad produktu

Nabíjanie
    Nabíjanie slúchadiel
Slúchadlá sa po vložení do nabíjacieho puzdra začnú automaticky nabíjať.
    Nabíjení nabíjecího pouzdra
Na nabíjanie nabíjacieho puzdra použite priložený nabíjací kábel typu C alebo ho umiestnite na 
kompatibilnú bezdrôtovú nabíjačku indikátorom nahor. Indikátor je počas nabíjania biely a po 
dokončení nabíjania zhasne.
Poznámka: Použite prosím napájací adaptér, ktorý spĺňa miestne certifikačné požiadavky, 
alebo bezdrôtovú nabíjačku, ktorá podporuje nabíjanie 5 W alebo viac.

Návod na použitie

Sekundárny mikrofón

Primárny mikrofón

Slúchadlo

Funkčné tlačidlo

Nabíjacie puzdro

Nabíjací port

Indikátor

1



Aby bolo možné nabíjať, musí byť stred bezdrôtovej nabíjačky zarovnaný so stredom 
nabíjacieho puzdra, ktoré sa nachádza asi 8 mm nad logom Redmi na zadnej strane 
nabíjacieho puzdra. Počas nabíjania sa rozsvieti indikátor nabíjacieho puzdra.
Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej 
príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť.

Kontrola stavu batérie
    Kontrola stavu batérie v slúchadlách
Po pripojení slúchadiel k telefónu môžete na stavovom riadku telefónu skontrolovať stav 
batérie slúchadiel.
Poznámka: Na stavovom riadku telefónu sa zobrazuje iba úroveň nabitia batérie v slúchadle 
s nižšou úrovňou nabitia. Táto funkcia nie je podporovaná všetkými telefónmi.
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Bezdrôtové nabíjanie typu C.Káblové nabíjanie typu C.

Toto logo slúži iba na 
označenie polohy.



    Kontrola stavu batérie nabíjacieho puzdra
Keď je viečko nabíjacieho puzdra zatvorené, skontrolujete stav batérie stlačením funkčného 
tlačidla alebo otvorením viečka nabíjacieho puzdra:
1. Keď sa indikátor nabíjacieho puzdra asi na 5 sekúnd rozsvieti bielo, znamená to, že je 
batéria dostatočne nabitá.
2. Keď kontrolka nabíjacieho puzdra bliká bielo, 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. 
Uistite sa, že je telefón značky Mi odomknutý a má povolenú funkciu Bluetooth, podržte ho 
blízko nabíjacieho puzdra a potom otvorte viečko puzdra. Na telefóne sa zobrazí vyskakovacie 
okno pre kontrolu stavu batérie v slúchadlách a nabíjacom puzdre. Poznámka: Aby bolo 
možné túto funkciu použiť na rýchlu kontrolu stavu batérie, je potrebné aktualizovať systém 
telefónu na najnovšiu stabilnú verziu. V súčasnej dobe túto funkciu podporujú iba niektoré 
telefóny značky Mi.

Zapnutie slúchadiel
Slúchadlá sa automaticky zapnú po otvorení nabíjacieho puzdra.

Režim spánku
Vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko, potom sa slúchadlá 
odpoja a automaticky prejdú do režimu spánku.

Nosenie slúchadiel
Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a vložte si ich do uší podľa značiek pre ľavú (L) 
a pravú (R) stranu.

3



Pripojenie k novému zariadeniu
1. Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra a potom stlačte a podržte funkčné tlačidlo po 
dobu asi 2 sekúnd. Indikátor nabíjacieho puzdra začne bielo blikať, čo znamená, že slúchadlá 
čakajú na pripojenie.
2. Zapnite na svojom zariadení funkciu Bluetooth, potom vyhľadajte „Redmi Buds 3 Pro“ 
a pripojte sa k nim. Ak je vyžadovaný prístupový kód, zadajte „0000“.

Rýchle párovanie na pripojenie k telefónu značky Mi
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko. Uistite sa, že je telefón značky Mi 
odomknutý a má povolenú funkciu Bluetooth. Držte ho blízko nabíjacieho puzdra, potom 
otvorte viečko puzdra a podľa pokynov na telefóne sa pripojte k slúchadlám.
Poznámka: Aby bolo možné túto funkciu použiť na rýchle pripojenie, je potrebné aktualizovať 
systém telefónu na najnovšiu stabilnú verziu. V súčasnej dobe túto funkciu podporujú iba 
niektoré telefóny značky Mi.

Pripojenie k dvom zariadeniam
Slúchadlá je možné pripojiť k dvom rôznym zariadeniam Bluetooth súčasne. Po pripojení 
slúchadiel k prvému zariadeniu ich vložte do nabíjacieho puzdra a otvorte veko. Stlačte 
a podržte funkčné tlačidlo na nabíjacom puzdre po dobu dvoch sekúnd, potom začne indikátor 
blikať bielo a slúchadlá sú pripravené na spárovanie s druhým zariadením.

Poznámka: Po použití vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra. Tým sa predĺži ich 
životnosť a predíde sa ich strate alebo nesprávnemu uloženiu.

Pripojenie
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Odpájanie
Keď je funkcia Bluetooth v zariadení deaktivovaná alebo ak sú slúchadlá mimo dosahu, 
automaticky sa prepnú do režimu čakania na pripojenie. Ak slúchadlá zostanú odpojené od 
zariadenia dlhšie ako 10 minút, prejdú do režimu spánku. Opätovné nasadenie slúchadiel ich 
prebudí a slúchadlá opäť vstúpia do režimu čakania na pripojenie.

Automatické pripojenie
Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre, otvorením viečka nabíjacieho puzdra sa slúchadlá 
automaticky pripoja k naposledy použitému Bluetooth zariadeniu. Ak nie je detekovaná žiadna 
história pripojenia alebo ak sa slúchadlá nemôžu pripojiť k žiadnemu z Bluetooth zariadení, 
automaticky prejdú do režimu čakania pripojenia.
Poznámka: Ak sa slúchadlá nemôžu automaticky pripojiť k zariadeniu, budete ich musieť 
k požadovanému zariadeniu pripojiť ručne pomocou nastavenia Bluetooth zariadenia.

Obnovenie továrenského nastavenia
1. Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
2. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo po dobu najmenej desiatich sekúnd, kým indikátor 
nezbelie, potom tlačidlo uvoľnite.
3. Obnovili sa továrenské nastavenia slúchadiel, história pripojenia bola vymazaná, 
indikátor nabíjacieho puzdra bliká bielo a slúchadlá sú opäť v režime párovania.
Poznámka: Vzhľadom k technickým vlastnostiam Bluetooth môže v oblastiach s hustým 
rušením elektromagnetického signálu na frekvencii 2,4 GHz občas dochádzať k občasnej 
strate pripojenia alebo zvuku.
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Špecifikácia

Názov
Model
HVIN

Nabíjací port
Čistá hmotnosť
Impedancia
Vstup slúchadiel

Wireless Earphones
TWSEJ01ZM
TWSEJ01ZM-L
TWSEJ01ZM-R
Typ-C
Približne 55 g
32 Ω
5,25 V=120 mA Max. (každé slúchadlo)

Funkcia

Počas hovorov
Dvakrát kliknite na slúchadlo: Prijmite hovor
Trikrát kliknite na slúchadlo: Odmietnuť/Ukončiť hovor
    Hudba
Dvakrát kliknite na ktorékoľvek zo slúchadiel: Prehrať/Pozastaviť
Trikrát kliknite na ktorékoľvek zo slúchadiel: Ďalšia skladba
Vybratie slúchadla: Pozastavenie hudby

Potlačenie hluku
Stlačením a podržaním oboch slúchadiel môžete prepínať medzi: 
Povoliť potlačenie hluku <> Režim priepustnosti

Aby ste predišli možnej strate sluchu, nepoužívajte tento výrobok 
dlhú dobu pri vysokej hlasitosti.
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Kapacita batérie/energie slúchadla
Kapacita batérie/energie nab. púzdra
Vstup nabíjacieho puzdra

Bezdrôtové pripojenie
Profily Bluetooth
Prevádzkový rozsah
Prevádzková frekvencia Bluetooth
Maximálny výstupný výkon pre BT
Maximálny výstupný výkon pre BLE
Prevádzková frekvencia bezdrôtového nabíjania
Prevádzková teplota
Doba nabíjania (nabíjacie puzdro)

35 mAh/0,13 Wh (každé slúchadlo)
470 mAh/1,78 Wh
Káblový vstup: 5 V = 500 mA Max.
Bezdrôtový vstup: Podporuje 5W bezdrôtové nabíjačky 
alebo vyššie
Bluetooth 5.2
Bluetooth® Low Energy/HFP/A2DP/AVRCP
10 m (v prostredí bez prekážok)
2400–2483.5 MHz (pre EU)
≤13 dBm (pre EU)
≤13 dBm (pre EU)
110–148KHz
5°C až 40°C
Cca. 2,5 hodiny (pomocou nabíjacieho kábla)

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou 
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Xiaomi inc. je pod 
licenciou. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.
Logo Qi je registrovanou ochrannou známkou združenia Wireless Power Consortium.
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Nepokúšajte sa výrobok rozoberať, opravovať alebo upravovať, pretože by to mohlo spôsobiť 
požiar alebo dokonca úplné poškodenie výrobku.
Nevystavujte výrobok prostrediu s príliš nízkou alebo príliš vysokou teplotou (pod 0°C alebo 
nad 45°C).
Počas používania držte indikátor produktu mimo oči detí a zvierat.
Nepoužívajte tento výrobok počas búrok. Búrky môžu spôsobiť poruchu výrobku a zvýšiť riziko 
úrazu elektrickým prúdom.
Nečistite tento výrobok alkoholom ani inými prchavými kvapalinami.
Zabráňte akémukoľvek kontaktu s kvapalinami.
Výrobok nerozoberajte, neprepichujte ani nedrvte ani nevystavujte ohňu.
Pokiaľ dôjde k napučaniu produktu, okamžite ho prestaňte používať.
Aby ste predišli možnej strate sluchu, nepočúvajte dlhšiu dobu vysokú hlasitosť. 
Nepoužívajte slúchadlá pri riadení a dodržujte príslušné predpisy vo vašej oblasti alebo krajine. 
Tieto slúchadlá a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Uchovávajte ich mimo dosahu 
detí.
Likvidácia batérie vhodením do ohňa či horúcej rúry alebo mechanické drvenie či rezanie 
batérie môže viesť k výbuchu.
Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže mať za následok výbuch 
alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej 
kvapaliny alebo plynu.
Informácie o produkte a certifikačné značky sú umiestnené v nabíjacom púzdre.

Varovanie
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Spoločnosť Zimi Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 
TWSEJ01ZM 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

EÚ vyhlásenie o zhode

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické
a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť 
miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť 
ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte 
na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických 
a elektronických zariadení menovanom vládou alebo miestnymi úradmi. 
Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym 
dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení 
a podmienkach takýchto zberných miest vám poskytne inštalačný technik alebo 
miestne úrady.

Informácie o WEEE

Nevyhadzujte batériu do bežného odpadu, ktorý je likvidovaný na skládkach. Pri 
likvidácii batérie dodržujte miestne zákony alebo predpisy.
Výmena batérie za nesprávny typ, ktorý môže narušiť ochranu (a spôsobiť napríklad 
vznietenie, výbuch, únik korozívneho elektrolytu atď.).
Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu stanovené 
pre nekontrolované prostredie.

Symbol označuje jednosmerné napätie



Vezmite prosím na vedomie, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 
zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie užívateľa prevádzkovať zariadenie. Toto 
zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom 
podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie 
musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu 
prevádzku. Upozornenie: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené 
stranou zodpovednou za zhodu, by mohli zrušiť oprávnenie užívateľa prevádzkovať zariadenie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim limitom pre digitálne 
zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby 
poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. 
Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a pokiaľ nie je 
nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej 
komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak 
toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo je možné overiť 
vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie napraviť 
jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
—Reorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
—Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
—Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
—Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.
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Toto zariadenie vyhovuje štandardom RSS spoločnosti Industry Canada oslobodeným od 
licencie. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže 
spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
Le présent appareil est conform aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils 
radioexempts de licencie. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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Spoločnosť Zimi Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie 
typu TWSEJ01ZM vyhovuje predpisom o rádiových zariadeniach 
z roku 2017. Úplné znenie britského vyhlásenia o zhode je 
k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: 
https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

FCC ID: 2AMIN-TWSEJ1ZM
IC:26993-TWSEJ1ZM
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Vyhlásenie o zhode vo Veľkej Británii
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Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Zimi Corporation
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China 
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

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

Redmi Buds 3 Pro majú na vonkajšom obale štítok proti falšovaniu. Pravosť produktu 
môžete skontrolovať zoškrabaním krycej vrstvy štítku a zadaním kódu proti falšovaniu.
Webová stránka: www.mi.com/verify

Pokyny ohľadom štítku proti falšovaniu

Štítok proti falšovaniu Zoškrabaná krycia vrstva




