






 
 

 

 
 

 
 

 
 







Nabíjení nabíjecího pouzdra
K nabíjení nabíjecího pouzdra použijte 
nabíjecí kabel typu C nebo jej umístěte 
na kompatibilní bezdrátovou nabíječku tak, 
aby indikátor nabíjecího pouzdra směřoval 
nahoru. 

Po vložení do nabíjecího pouzdra se sluchátka 
automaticky začnou nabíjet.
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Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická 
zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným 
domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, 
že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních 
elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. 
Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům 
na životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na instalačního technika nebo místní 
úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Společnost Xiaomi Communications co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení 
typu M2126E1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení 
o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.



UK - Prohlášení o shodě
Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení 
typu M2126E1 je v souladu s předpisy o rádiových zařízeních z roku 2017. Úplné znění 
UK prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

Toto zařízení bylo testováno a splňuje platné limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF). 
Specifická míra absorpce (SAR) označuje rychlost, s jakou tělo absorbuje radiofrekvenční energii. 
Limity SAR závisí na tom, zda je toto zařízení používáno proti hlavě nebo na zápěstí. 
Limit SAR je 2,0 wattu na kilogram v průměru na 10 gramů tkáně při použití proti hlavě 
a 4,0 wattu na kilogram v průměru na 10 gramů tkáně při použití na zápěstí.
Při zkouškách jsou vysílačky tohoto zařízení nastaveny na nejvyšší úrovně vysílání a umístěny 
do poloh, které simulují použití u hlavy. Při umístění tohoto zařízení v blízkosti hlavy dodržujte 
odstup alespoň 0 mm, aby úrovně expozice zůstaly na úrovni testovaných hodnot nebo pod ní.
Po testování jsou nejvyšší hodnoty SAR následující: vedle hlavy: 0,17 W/kg



Produkt má vestavěnou baterii, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Abyste zabránili poškození 
baterie nebo produktu, sami baterii nerozebírejte ani neupravujte. Baterii mohou vyměnit pouze 
autorizovaní poskytovatelé služeb a musí být nahrazena stejným typem. Výměna baterie 
za nesprávný typ může narušit ochranu a způsobit např. vzplanutí, výbuch a únik korozivního 
elektrolytu). Nevyhazujte baterii do odpadu, který se likviduje na skládkách. Při likvidaci baterie 
dodržujte místní zákony a předpisy.

Důležité bezpečnostní pokyny

Nepokoušejte se výrobek rozebírat, opravovat nebo upravovat, protože může dojít k požáru 
nebo dokonce k úplnému zničení výrobku.
Nevystavujte výrobek prostředí s příliš nízkou nebo příliš vysokou teplotou 
(pod 0 °C nebo nad 45 °C).
Během používání udržujte indikátor výrobku mimo dosah očí dětí a zvířat.
Nepoužívejte tento výrobek během bouřky. Bouřky mohou způsobit poruchu výrobku a zvýšit 
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nečistěte tento výrobek alkoholem nebo jinými těkavými kapalinami.
Vyvarujte se kontaktu s kapalinami.
Výrobek nerozebírejte, nepropichujte ani nemačkejte, ani jej nevystavujte ohni.
Pokud dojde k otoku, okamžitě přestaňte výrobek používat.
Nepoužívejte sluchátka při řízení a dodržujte příslušné předpisy ve vaší oblasti nebo zemi.
Tato sluchátka a jejich příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je prosím 
mimo dosah dětí.



Likvidace baterie v ohni či horké troubě nebo mechanické rozdrcení či rozřezání baterie může 
způsobit výbuch.
Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik 
hořlavé kapaliny nebo plynu.
Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé 
kapaliny nebo plynu.
Informace o produktu a certifikační značky jsou umístěny v nabíjecím pouzdře.

Abyste předešli možné ztrátě sluchu, nepoužívejte tento výrobek při vysoké hlasitosti 
po dlouhou dobu.
Symbol označuje stejnosměrné napětí. To může vést k výbuchu.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE
Jako spotřebitel společnosti Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na další záruky. Společnost 
Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky, které jsou doplňkem, nikoliv náhradou, jakýchkoliv 
zákonných záruk poskytovaných vaším národním spotřebitelským právem. Doba trvání a podmínky 
související se zákonnými zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace 
o benefitech spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi 
https://www.mi.com/en/service/warranty/. Pokud to zákony nezakazují nebo pokud společnost 
Xiaomi nepřislíbila jiný postup, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního 
nákupu. V rámci spotřebitelské záruky vám společnost Xiaomi v maximálním rozsahu povoleném 
zákonem podle svého uvážení výrobek opraví, vymění nebo vám za něj vrátí peníze. Na běžné 
opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo vinou uživatele se záruka 
nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní 
síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo finální prodejce, který vám 
výrobky prodal. 



V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu kterou určila společnost Xiaomi. Na výrobky, 
které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně 
získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. 
Podle platných zákonů můžete čerpat záruky od jiného než oficiálního prodejce, který výrobek prodal. 
Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Zřeknutí se odpovědnosti: Ilustrace výrobku, příslušenství, uživatelských rozhraní a dalších prvků 
v této uživatelské příručce jsou pouze orientační schémata a mohou se mírně lišit od skutečného 
výrobku. Tuto příručku vydala společnost Xiaomi nebo podnik v ekosystému společnosti Xiaomi. 
Typografické chyby a nepřesné informace v této příručce nebo v souvisejících programech 
a/nebo zařízeních se mohou změnit bez předchozího upozornění. Takové změny budou uvedeny 
v nejnovější verzi příručky.






