Jak používat
Mi Bluetooth Headset mini
Uživatelská příručka

1. Volba vhodné velikosti špuntu

Velký

Střední

2. Nošení headsetu

Střední

Multifunkční
tlačítko

Tělo

Signalizační dioda
Mikrofón

Opatrně umístěte sluchátko do Vašeho ušního kanálku
tak, aby s ním nebylo možné lehce pohybovat.

Špunt do
ucha
Nabíjecí spoje
Nabíjecí dock

Upozornění: Používání headsetu zhoršuje Vaše
vnímání okolí. Nepoužívejte jej v prostředí, kde
to může ohrozit Vaši bezpečnost..

Pokud telefonujete, ujistěte se, že nemáte zakrytý
mikrofon.
Nastavte si mikrofon tak, aby směroval k Vašim
ústům. Toto zajistí čistý a srozumitelný záznam hlasu.

Poznámky
Přijetí 2 hovorů a přepínání mezi nimi:
Stiskněte multifunkční tlačíko pro přijetí hovoru
ze zařízení. Pokud ve stejnou dobu obdržíte
hovor na druhém zařízení a chcete jej přijmout
, dvakrát za sebou stiskněte multifuknční
tlačíko; tímto headset podrží Váš první hovor a
přepne na hovor druhý. Mezi probíhajícími
hovory můžete volně přepínat opětovným
dvojitým stistknutím multifuknčního tlačítka.

Přepínejte mezi svým headsetem a
zařízením
Stiskněte a podržte během hovoru multifuknční
tlačítko po dobu 1 vteřiny pro přepnutí na Vaše
zařízení.

Ztlumení
Stiskněte dvakrát multifunkční tlačítko pro
ztlumení/zapnutí zvuku hovoru.

Vlastnosti produktu

Bluetooth 4.1

Tento produkt využívá k připojení
Bluetooth 4.1 a je kompatibilní s
většinou známých telefonů a tabletů.
Tento produkt kombinuje CSR bluetooth
čip s dodaným příslušenstvím pro
spolehlivý Bluetooth přenos.

Specifikace
Jméno: Mi Bluetooth Headset mini
Model: LYEJ05LM
Hmotnost: 12.2 g
Kapacita baterie: 40 mAh
Doba provozu: 60 hodin
Doba nabíjení: okolo. 1 hodiny Dosah: do 10 m
Maximální síla signálu: +9 dBm
Provozní rádiová frekvence: 2401 - 2480 MHz
Bezdrátové připojení:: Bluetooth 4.1
Typ baterie: Li-ion polymerová baterie
Bluetooth rozhraní: HFP/A2DP/ HSP/AVRCP
Maximální doba přehrávání hudby: okolo 3 hodin

1. Před prvním použitím si pečlivě pročtěte
uživatelskou příručku a pro všechny případy si
ji uschovejte.
2. Ujistěte se , že je produkt plně nabitý
před prvním použitím.
3. Pokud produkt nepoužíváte po delší dobu,
nabíjejte jej alespoň 1x za 2 týdny.
4. Používejte výhradně oficiální nabíjecí dock
poskytovaný výrobcem.
5. Pokud se Vašemu zařízení nepodaří vyhledat
Mi Bluetooth Headset:
Zkontrolujte zda-li je headset v režimu párování.
Headset se automaticky vypne, pokud nebude
po delší dobu spárován.
Zkuste restartovat Vaše zařízení nebo headset.
Uveďte headset do továrního nastavení (může
to být způsobeno softwarovou chybou).
Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd
. Vyrobil: Dongguan Liesheng Electronics
Co., Ltd.
(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
Pro více informací navštivte: www.mi.com

Nabíjení headsetu

Hlavní vlastnosti
Zapnutí headsetu

3. Připojte své zařízení

Když je headset vypnutý, stiskněte a podržte
multifunkční tlačítko po dobu 2 vteřin (rozsvítí
se modré světlo)
Stiskněte a podržte
Stiskněte a podržte
Zařízení automaticky přejde při prvním zapnutí do
párovacího režimu (blikající modré světlo).
V případě potřeby opětovného spárování stiskněte a
podržte multifunkční tlačítko, dokud nezačne blikat
modré světlo.

Pokud je stav baterie nízký, umístěte headset do
nabíjecího docku. Ujistěte se, že jsou kovové
spoje správně propojeny.
Během nabíjení se rozsvítí červené světlo.
Jakmile je baterie zcela nabita, změní se v modré.

Tovární nastavení

BLUETOOTH
Bluetooth On
Detection Functionality
Activated，detectable to devices nearby

Stiskněte a podržte

Phone Name
Available Devices

Vypnutí headsetu
Když je headset zapnutý, stiskněte a podržte
multifunkční tlačítko po dobu zhruba 3 vteřin
(rozsvítí se červené světlo).

Mi Bluetooth Headset mini

Mi Bluetooth Headset Mini

Stiskněte a podržte
Zapněte své bluetooth zařízení a vyhledejte
"Mi Bluetooth Headset mini ", poté na něj
klikněte pro spárování (modré svělo se na 1
vteřinu rozsvítí).

Během nabíjení stiskněte a podržte multifuknční
tlačítko po dobu 3 vteřin.

Upozornění
1. Nedemontujte nebo nijak neupravujte produkt;
taková manipulace může zapříčinit oheň nebo
elektrický výboj
2. Nevystavujte produkt extrémním teplotám (
nižší než 0 ℃ nebo vyšší než 45℃).
3. Udržujte dostatečný odstup mezi led diodou a
zrakem ostatních (zvlášť dětí a zvířat)
4 . Nepoužívejte produkt za deštivého počasí a
bouřek. Může být způsobena porucha zařízení a
ve výsledku zvýšené nebezpečí elektrického
šoku.
5. Nečistěte produkt olejem ani ostatními
korozivními látkami.
6. Vyhněte se kontaktu s vodou i ostatními
tekutinami.

WEEE Likvidace a recyklace
EU Prohlášení o shodě
Tímto, Liesheng Inc., prohlašuje, že toto rádiové
zařízení LYEJ 05 LM je ve shodě se Směrnicí 2014/
53/EU.
Kompletní prohlášení je dostupné na následující
internetové adrese:
https: //www.mi.com/en/service/support/declaration.html
Zároveň varujeme uživatele , že příliš vysoká hlasitost
může způsobit poškození sluchu.

Správná likvidace tohoto produktu
Tato značka znamená, že produkt nesmí
být, napříč členskými státy, zahrnut do
směsného odpadu. Abychom předešli
kontaminaci životního prostředí nebo újmě
na lidském zdraví, recyklujte odpad
zodpovědně a podpořte tím znovuvyužití
materiálních zdrojů. Využijte prosím
sběrných systémů a míst nebo zkontaktujte
svého prodejce pro správnou likvidaci.
Jedině takto dojde k bezpečné recyklaci.

Připojení 2 zařízení

Přijmutí hovoru

Zapnutí hlasového asistenta

Pokud obdržíte hovor, stiskněte multifunkční
tlačítko pro jeho přijetí.

Dvakrát za sebou stiskněte multifunkční
tlačítko pro spuštění hlasového asistenta.

Stiskněte

Dvojité stisknutí

1. Spárujte první zařízení a vypněte bluetooth
headset.
2 . Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po
dobu 5 vteřin pro spuštění párovacího režimu
(začne blikat modré světlo). Poté vyhledejte
"Mi Bluetooth Headset mini" na Vašem
druhém zařízení.
3. Po spárování druhého zařízení, opět potvrďte
připojení k headsetu na prvním zařízení. Nyní
máte obě spárované zároveň.

Vypínání headsetu

Přehrávání/pozastavení hudby

Pokud obdržíte nevyžádaný hovor , stiskněte a
podržte multifuknční tlačítko pro jeho zamítnutí.

Stiskněte při přehrávání hudby multifunkční
tlačítko pro pozastavení/pokračování.

BLUETOOTH
Bluetooth On

Stiskněte
a podržte

Detection Functionality
Activated，detectable to devices nearby

Phone Name
Available Devices

Mi Bluetooth Headset mini

Mi Bluetooth Headset Mini

小米蓝牙耳机mini

Stiskněte a podržte

Stiskněte

První zařízení

FCC Varování
Jakékoliv změny nebo modifikace, kterou nejsou
vysloveně uvedené subjektem odpovědným za
varování, mohou anulovat právo uživatele
operovat toto zařízení.
Toto zařízení se shoduje odstavcem 15 v
pravidlech FCC. Provoz zařízení se podřizuje
těmto 2 podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí
způsobit jakoukoliv škodu a (2) toto zařízení
zodpovídá za všechny svoje následky, včetně
následků spojených s nevhodným používáním.
U zařízení byla testováním prokázána shoda s
limity digitálních zařízení třídy B, popsanými v
odstavci 15 v pravidlech FCC. Stanovením těchto
limitů poskytujeme uživatelům a jejich okolí
podstatnou ochranu proti újmě na zdraví i
majetku. Toto zařízení vydává a využivá rádiovou
frekvenci a pokud nejsou dodrženy instalanční
instrukce, může způsobit škodu na jiných
rádiových zařízeních. Nicméně, neexistuje
garance, že negativnímu kontaktu s nimi lze
absolutně předejít i řádnou instalací. Pokud k
tomuto dojde, lze to ověřit opětovným vypnutím a
zapnutím zařízení. Přetrvává-li problém, uživateli
je doporučeno následovat jeden

nebo více následujících pokynů:
(1) Změňte směr antény přijímače nebo ji
přesuňte. (2) Udržujte větší vzdálenost mezi
zařízením a přijímačem.
(3) Zapojte zařízení do zásuvky jiné než, ve
které je zapojený přijímač.
(4) Zkontaktujte svého prodejce nebo
zkušeného rádiového/televizního technika.

Pečlivě si pročtěte tento manuál před prvním
použití a do budoucna si jej uchovejte.

