Mi True Wireless Earphones Lite
Užívateľská príručka

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.
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Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné
účely. Aktuálny produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Mikrofón

Slúchadlá

Inštrukcie
Nabíjanie
● Nabíjanie slúchadiel
Keď slúchadlá vložíte do nabíjacieho puzdra, začnú sa automaticky
nabíjať.
● Nabíjanie púzdra
Na nabíjanie púzdra použite dodaný nabíjací kábel USB. Indikátor
počas nabíjania bliká bielo a po úplnom nabití zhasne.
Poznámka: Pred prvým použitím sú slúchadlá deaktivovaná. Ak ich
chcete aktivovať, vložte ich do nabíjacieho puzdra a stlačte funkčné
tlačidlo na dobu 5 sekúnd. Pred prvým použitím odporúčame slúchadlá
plne nabiť.
Kontrola nabitia batérie
● Kontrola nabitia batérie slúchadiel
Po pripojení slúchadiel k telefónu môžete skontrolovať stav batérie
slúchadiel v stavovom riadku telefónu.
Poznámka: Stavový riadok telefónu zobrazuje vždy úroveň nabitia
batérie slúchadlá s najnižšou úrovňou nabitia. Niektoré telefóny túto
funkciu nepodporujú.
● Kontrola nabitie púzdra
Stav nabitia púzdra zistíte stlačením tlačidla na nabíjacom puzdre. Ak
svieti bielo, je nabitie dostatočné. Ak bliká, je stav nabitia batérie nízky.

V tom prípade ho nabite, pretože už nezvládne slúchadlá dobiť doplna.
● Kontrola stavu batérie pomocou telefónu Mi
Uistite sa, že sú slúchadlá pripojené k vášmu telefónu Mi, ktorý má
povolenú funkciu Bluetooth. Vložte slúchadlá do puzdra a to podržte
blízkosti Mi telefónu. Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 2
sekúnd vyvoláte na obrazovke telefónu okno so správou, kde môžete
skontrolovať stav nabitia batérie slúchadiel a púzdra.
Poznámka: Pred kontrolou stavu batérie aktualizujte svoj telefón na
najnovšiu stabilnú verziu systému. Táto funkcia je v súčasnosti
podporovaná len niektorými Mi telefóny.
Zapnutie
Ak chcete slúchadlá zapnúť, stlačte a po dobu 2 sekúnd držte tlačidlo,
prípadne vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.
Režim spánku
Umiestnite slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra, slúchadlá sa odpojí
a automaticky prejdú do režimu spánku.
Nosenie
1. Vyberte slúchadlá z puzdra a vložte ich do uší podľa značiek vľavo
(L) a vpravo (R).

2. Môžete zmeniť veľkosť štupľov - nájdite tie, ktoré vám najviac
vyhovujú. Štandardne je inštalovaná veľkosť M.
Poznámka: Slúchadlá po použití vráťte späť do puzdra. Predĺžite tak ich
životnosť a vyhnete sa ich prípadnej strate.

Pripájanie
● Pripojenie slúchadiel k novému zariadeniu
① Pri prvom použití vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra. Slúchadlá sa
automaticky prepnú do režimu čakania na pripojenie. Vložte slúchadlá do
nabíjacieho puzdra a na 2 sekundy stlačte tlačidlo. Akonáhle začne
indikátor puzdra blikať, slúchadlá čakajú na pripojenie.
② Pri zariadení povoľte funkciu Bluetooth, vyhľadajte a pripojte sa k "Mi
TW Earphones Lite". Pokiaľ je vyžadovaný prístupový kód, zadajte "0000".
● Pripojenie slúchadiel k telefónu Mi
Uistite sa, že je váš Mi telefón odomknutý a je na ňom zapnutá funkcia
Bluetooth. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a držte ho v blízkosti
telefónu Mi. Podržte tlačidlo puzdra po dobu 2 sekúnd a podľa pokynov
na obrazovke pripojte slúchadlá k telefónu.
Poznámka: Funkcia rýchleho pripojenia je v súčasnosti podporovaná
len niektorými telefóny Mi. Aktualizujte svoj telefón na najnovšiu
stabilnú verziu systému.
● Automatické pripojenie
Pri vybratí slúchadiel z nabíjačky sa slúchadlá automaticky pripojí

k naposledy používanému zariadeniu Bluetooth. Pokiaľ nie je
zaznamenaná žiadna história pripojenie alebo sa slúchadla nemôžu
k zariadeniu pripojiť, automaticky vstúpi do režimu čakania na pripojenie.
Poznámka: Ak sa slúchadlá nemôžu automaticky pripojiť k zariadeniu,
budete ich musieť k požadovanému zariadenie pripojiť ručne.
● Pripojenie k novému zariadeniu
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a na 2 sekundy stlačte tlačidlo
na puzdre. Indikátor začne blikať nabielo a slúchadlá vstúpi do režimu
čakania na pripojenie. Aktivujte na svojom zariadení funkciu Bluetooth
a pripojte slúchadlá k zariadeniu.
● Vymazanie histórie pripojenie
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a na 10 sekúnd stlačte tlačidlo
na puzdre. Vymažete tak históriu pripojenie slúchadiel. Indikátor bude
po dobu 5 sekúnd svietiť bielo, potom sa rozbliká a slúchadlá vstúpi do
režimu čakania na pripojenie.
Vzhľadom na charakteristiky Bluetooth pripojenie môže v hustých
prostrediach s rušením elektromagnetického signálu 2,4 GHz
dochádzať k občasnému odpojenie či výpadkom zvuku.

Prehľad funkcií

Špecifikácie
● Prichádzajúce hovory
Jemne dvakrát dvakrát kliknite na jedno zo
slúchadiel: Prijatie / Ukončenie hovoru
● Hudba a hlasový asistent
Pri nosení oboch slúchadiel:
Jemne dvakrát dvakrát kliknite na pravej
(R) slúchadlo: Prehrávanie hudby / Pauza
Jemne dvakrát dvakrát kliknite na ľavej (L)
slúchadlo: Prístup k hlasovému asistentovi
Vybratie slúchadlá: Pauza prehrávania
Pri nosení jedného slúchadla:
Jemne dvakrát poklepte na slúchadlo:
Prehrávanie hudby / Pauza

Poznámky:
① Funkciu hlasového asistenta je možné použiť, len ak ju
zariadenie podporuje. Túto funkciu je nutné v zariadení povoliť.
② Ak používate iba ľaví slúchadlo, vložte pravé stuchátko do
puzdra a zatvorte veko.

Čistá hmotnost: 50 g
Model: TWSEJ03WM
Nabíjací port: Typ-C
Impedancia: 16 Ω
Vstup: 5 V 1 A
Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 5.0
Doba nabíjania: Približne 1,5 h Výdrž batérie slúchadiel: Približne 4 h
Bluetooth profily: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Podporované kodeky: SBC, AAC
Bezdrôtový dosah: 10 m (v prostredí bez prekážok)
Výdrž batérie nabíjacieho puzdra: Približne 18 h (vr. nabíjanie slúchadiel)
Frekvenčné pásmo produktu: 2 402–2 480 MHz
Maximálny vysielací výkon pre BT: 10 dBm (Vyhlásenie pre EÚ)
Maximálny vysielací výkon pre BLE: 10 dBm (Vyhlásenie pre EÚ)

Informácie o OEEZ
Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrická
a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by
nemala miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste
mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje
odpadové zariadenia na určené zberné miesta pre recykláciu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení, menovaná vládou alebo miestnymi
orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť potenciálnym
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie
informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate
od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

Tiinlab týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu
TWSEJ03WM sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia ES o zhode je k dispozícii na
tejto internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Bezpečnostné upozornenie
· Nevystavujte batérie ani akumulátory nadmernému teplu, ako je slnečné
žiarenie, oheň,...
· Výmena batérie za nesprávny typ môže spôsobiť prekonanie poistky
a napríklad vzplanutia, výbuch alebo únik korozívneho elektrolytu.
· Likvidácia batérie vhodením do ohňa či horúcej rúry alebo
mechanické poškodenie batérie môže viesť k explózii.
· Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže
viesť k výbuchu alebo úniku horľavé kvapaliny alebo plynu.
· Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť
k výbuchu alebo úniku horľavé kvapaliny či plynu.
· Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
· Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
· Maximálna prevádzková teplota produktu je 45°C.
Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepočúvajte príliš
dlho príliš vysokú hlasitosť.
Symbol označuje jednosmerné napätie.

Slovné značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky
vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie
takýchto značiek spoločnosťou Tiinlab podlieha licencii. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Pre batériu nabíjacieho puzdra
Model: 600912
Výrobca: Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
EÚ 410 mAh
Adresa: Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou
District, Chongqing, China
Pre batériu slúchadiel
Model: AEC682725
Výrobca: Apower Electronics Co., Ltd.
EÚ 38 mAh
Adresa: 8 Jinghu Road, Xinya Street, Huadu District, Guangzhou,
Guangdong, China
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Tiinlab Acoustic Technology Limited
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan
Street, Nanshan District, Shenzhen 518055, China
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Dovozca:
Beryko s.r.o., Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

