
Ako používať  

Mi Bluetooth Headset mini 1. Voľba vhodnej veľkosti zátky 

Používateľská príručka 

 
 

2. Nosenie headsetu 

Veľká Stredná Stredná  
 
 
 
 

Telo  

Multifunkčné 
tlačidlo  

 
Signalizačná 
dióda Mikrofón  

Zátka 
do ucha  

Nabíjacie spoje 

Nabíjacia stanica  

 
 

 
Opatrne umiestnite slúchadlo do vášho ušného kanálika 
tak, aby s ním nebolo možné ľahko pohybovať.  

 
 
 

Upozornenie: Používanie headsetu zhoršuje 
vaše vnímanie okolia. Nepoužívajte ho 
v prostredí, kde to môže ohroziť vašu 
bezpečnosť.   

Ak telefonujete, uistite sa, že nemáte zakrytý mikrofón.  
Nastavte si mikrofón tak, aby smeroval k vaším  
ústam. Toto zaistí čistý a zrozumiteľný záznam hlasu.  

 
 
 
 

Prijatie 2 hovorov a prepínanie medzi nimi: 
 

Stlačte multifunkčné tlačidlo pre prijatie hovoru 
zo zariadenia. Ak v rovnakej dobe budete mať 
hovor na druhom zariadení a chcete ho prijať 

 
Vlastnosti produktu 

 
Tento produkt používa 
na pripojenie Bluetooth 4.1 a je 
kompatibilný s  

Poznámky 
 

1. Pred prvým použitím si starostlivo prečítajte 
používateľskú príručku a pre všetky prípady si 
ju uschovajte.  

2. Uistite sa , že je produkt plne nabitý pred 
prvým použitím.  

, dvakrát za sebou stlačte multifunkčné  
tlačidlo; týmto headset podrží váš prvý hovor 
a prepne na hovor druhý. Medzi prebiehajúcimi 
hovormi môžete voľne prepínať opätovným 
dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla. 

 

Prepínajte medzi svojím headsetom   

Bluetooth 4.1 väčšinou známych telefónov a tabletov.  

Tento produkt kombinuje CSR 
bluetooth čip s dodaným 
príslušenstvom pre spoľahlivý 
Bluetooth prenos.  

3. Ak produkt nepoužívate dlhšiu dobu, nabíjajte 
ho aspoň 1x za 2 týždne.  

4. Používajte výhradne oficiálnu nabíjaciu 
stanicu poskytovanú výrobcom.  

5. Ak sa vášmu zariadeniu nepodarí vyhľadať Mi 
Bluetooth Headset:  

Skontrolujte, či je headset v režime párovania.  
a zariadením 

 
Stlačte a podržte v priebehu hovoru multifunkčné 
tlačidlo po dobu 1 sekundy pre prepnutie na vaše 
zariadenie. 

Špecifikácia  
 

Meno: Mi Bluetooth Headset mini  
Model: LYEJ05LM Hmotnosť: 12.2 g 

Headset sa automaticky vypne, ak nebude 
dlhšiu dobu spárovaný.  

Skúste reštartovať vaše zariadenie alebo 
headset. Uveďte headset do továrenského 
nastavenia (môže to byť spôsobené 
softvérovou chybou). 

 
Stlmenie   

Kapacita batérie: 40 mAh 
Doba nabíjania: okolo 1 hodiny 

Doba prevádzky: 60 hodín 
Dosah: do 10 m  

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd 
.     Vyrobil:      Dongguan      Liesheng      Electronics 
Co., Ltd.  

 
Stlačte dvakrát multifunkčné tlačidlo pre 
stlmenie/zapnutie zvuku hovoru.  

Maximálna sila signálu: +9 dBm  
Prevádzková rádiová frekvencia: 2401 – 2480 MHz 
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 4.1  
Typ batérie: Li-ion polymérová batéria Bluetooth 
rozhrania: HFP/A2DP/ HSP/AVRCP 

Maximálny doba prehrávania hudby: okolo 3 hodín  

(člen skupiny Mi Ecosystem) Adresa: Suite 1303, 1305 and 
1306, 13/F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng 
Tech Park, No.5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng 
District, Dongguan City, Guangdong, China.  
Online podpora: www.mi.com/service 
Pre viac informácií navštívte: www.mi.com  

http://www.mi.com/service
http://www.mi.com/


 
 

3. Pripojte svoje 
zariadenie 

 
 
 
 
 
 
 

Stlačte a podržte  

Nabíjanie 
headsetu  

Hlavné vlastnosti  

Zapnutie headsetu 
Keď je headset vypnutý, stlačte a podržte 
multifunkčné tlačidlo po dobu 2 sekúnd 
(rozsvieti sa modré svetlo) 

 
 

Zariadenie automaticky prejde pri prvom zapnutí do 
párovacieho režimu (blikajúce modré svetlo).  
V prípade potreby opätovného spárovania stlačte a 
podržte multifunkčné tlačidlo, kým nezačne blikať 
modré svetlo.  

 
 

Ak je stav batérie nízky, umiestnite headset do 
nabíjacej stanice. Uistite sa, že sú kovové spoje 
správne prepojené.  
V priebehu nabíjania sa rozsvieti červené svetlo. 
Hneď ako je batéria úplne nabitá, zmení sa na 
modré.  
Továrenské nastavenie  

 
 
 
 
 
 

Vypnutie headsetu  

Stlačte a podržte  

 
 

Zapnite svoje Bluetooth zariadenie a 
vyhľadajte „Mi Bluetooth Headset mini“, 
potom naň kliknite pre spárovanie (modré 
svetlo sa na 1 sekundu rozsvieti). 

 
 
 
 

Upozornenie  
 

1. Nedemontujte alebo inak neupravujte produkt; 
takáto manipulácia môže zapríčiniť oheň alebo 
elektrický výboj  

 
2. Nevystavujte produkt extrémnym teplotám 
(nižší než 0 ℃ alebo vyššie než 45 ℃).  

 
3. Udržujte dostatočný odstup medzi led diódou 
a zrakom ostatných (najmä detí a zvierat)  

 
4 . Nepoužívajte produkt v daždivom počasí a pri 
búrkach. Môže byť spôsobená porucha 
zriadenia a vo výsledku je zvýšené 
nebezpečenstvo elektrického šoku.  

 
5. Nečistite produkt olejom ani ostatnými 
korozívnymi látkami.  

 
6. Vyhnite sa kontaktu s vodou a ostatnými 
tekutinami.  

 
 

Stlačte a podržte  
 
 
 
 
 

V priebehu nabíjania stlačte a podržte multifunkčné 
tlačidlo po dobu 3 sekúnd.  

 
 
 
 
 
 
 
 

EÚ Prehlásenie o zhode 
 

Týmto, Liesheng Inc., prehlasuje, že toto rádiové 
zariadenie LYEJ 05 LM je v zhode so Smernicou 
2014/53/EU. 
Kompletné prehlásenie je dostupné na nasledujúcej 
internetovej adrese: 
https: //www.mi.com/en/service/support/declaration.html 

 
Zároveň varujeme používateľov, že príliš vysoká 
hlasitosť môže spôsobiť poškodenie sluchu.  

Keď je headset zapnutý, stlačte a podržte 
multifunkčné tlačidlo po dobu asi 3 sekúnd 
(rozsvieti sa červené svetlo).  

 
 
 

Stlačte a podržte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEE Likvidácia a recyklácia 
 

Správna likvidácia tohto produktu  
Táto značka znamená, že produkt nesmie 
byť, naprieč členskými štátmi, zahrnutý do 
komunálneho odpadu. Aby sme predišli 
kontaminácii životného prostredia alebo 
ujme na ľudskom zdraví, recyklujte odpad 
zodpovedne a podporte tým opätovné 
použitie materiálových zdrojov. Využite, 
prosím, zberných systémov a miest alebo 
skontaktujte svojho predajcu pre správnu 
likvidáciu. Jedine takto dôjde k bezpečnej 
recyklácii. 

http://www.mi.com/en/service/support/declaration.html


Pripojenie 2 zariadení 
 

Prijatie hovoru  
Ak budete mať hovor, stlačte multifunkčné 
tlačidlo pre jeho prijatie.  

 
 
 

Stlačte  

Zapnutie hlasového asistenta  
Dvakrát za sebou stlačte multifunkčné tlačidlo 
pre spustenie hlasového asistenta.  

 
 
 

Dvojité stlačenie  

1. Spárujte prvé zariadenie a vypnite 
Bluetooth headset. 

 
2 . Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo po 

dobu 5 sekúnd pre spustenie párovacieho 
režimu (začne blikať modré svetlo). Potom 
vyhľadajte „Mi Bluetooth Headset mini“ na 
vašom druhom zariadení. 

3. Po spárovaní druhého zariadenia, opäť 
potvrďte pripojenie k headsetu na prvom 
zariadení. Teraz máte obe spárované 
zároveň. 

 

Vypínanie headsetu  

Ak obdržíte nevyžiadaný hovor , stlačte a podržte 
multifunkčné tlačidlo pre jeho zamietnutie.  

 
 
 
 

Stlačte a podržte  

Prehrávanie/zastavenie hudby  

Stlačte pri prehrávaní hudby multifunkčné 
tlačidlo pre pozastavenie/pokračovanie. 

 
 
 
 

Stlačte  

 
 
 
 

Stlačte a 
podržte  

 

 
Zdieľanie zariadenia  

 
 
 
 

FCC Varovanie  
 

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú 
výslovne uvedené subjektom zodpovedným za 
varovanie, môžu anulovať právo používateľa 
reklamovať toto zariadenie.  

 
Toto zariadenie sa zhoduje odsekom 15 v 
pravidlách FCC. Prevádzka zariadenia sa 
podriaďuje týmto 2 podmienkam: (1) Toto 
zariadenie nesmie spôsobiť akúkoľvek škodu a 
(2) toto zariadenie zodpovedá za všetky svoje 
následky, vrátane následkov spojených s 
nevhodným používaním.  

 
U zariadenia bola testovaním preukázaná zhoda 
s limitmi digitálnych zariadení triedy B, opísanými 
v odseku 15 v pravidlách FCC. Stanovením 
týchto limitov poskytujeme používateľom a ich 
okoliu podstatnú ochranu proti ujme na zdraví aj 
majetku. Toto zariadenie vydáva a používa 
rádiovú frekvenciu a ak nie sú dodržané 
inštalačné inštrukcie, môže spôsobiť škodu na 
iných rádiových zariadeniach. Avšak, neexistuje 
garancia, že negatívnemu kontaktu s ním je 
možné absolútne predísť riadnou inštaláciou. Ak 
k tomuto dôjde, je možné to overiť opätovným 
vypnutím a zapnutím zariadenia. Ak problém 

pretrváva, používateľovi je odporúčané 
nasledovať jeden alebo viac nasledujúcich 
bodov:  

 

alebo viac nasledujúcich pokynov:  
(1) Zmeňte smer antény prijímača alebo ju 
presuňte. (2) Udržujte väčšiu vzdialenosť 
medzi zariadením a prijímačom.  
(3) Zapojte zariadenie do zásuvky inej než, 
v ktorej je zapojený prijímač.  
(4) Kontaktujte svojho predajcu alebo 
skúseného rádiového/televízneho technika.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Do voz ca : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starostlivo si prečítajte tento manuál pred 
prvým použitím a do budúcna si ho uchovajte.  
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