
Manuál na použitie slúchadiel Xiaomi Mi 

True Wireless Earphones Basic 2 

POPIS PRODUKTU A OBSAH BALENIA  

 

 

 

 

 

 

 

Násadky do uší L- vačsie, S- menšie 



 

Slúchadlá do uší sa dodávajú s nainštalovanými koncovkami do uší veľkosti M, môžete si ich vymeniť za veľkosť 
S alebo L, ak inštalovaná veľkosť nevyhovuje vášmu uchu. 

 

Nosenie 

 

Jemne zasuňte slúchadlo do zvukovodu, uistite sa, že nie je ľahké sa ním kývať pri krútení hlavou. 



 

Dbajte na to, aby ste počas hovorov nastavili slúchadlo tak, aby ste odkryli mikrofón. 

 

Nabíjanie 

Pred použitím zariadenia odtrhnite ochranný film od kontaktných bodov slúchadiel, aby ste ich úplne nabili aj s 
nabíjacím puzdrom. 

 

Pripojením nabíjacieho kábla súčasne nabijete slúchadlá aj nabíjacie puzdro. 
Indikátor je počas nabíjania červený a po úplnom nabití sa zmení na biely, potom po 1 minúte zhasne. 

 

Zapínanie 

Keď vyberiete slúchadlo z nabíjacieho puzdra, automaticky sa zapne. 
Ak slúchadlá nie sú v nabíjacej skrinke a sú vypnuté o, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na 1 sekundu, 
kým indikátor nezbledne. 



 

Vypínanie 

Po vložení slúchadla do nabíjacieho puzdra sa automaticky vypne. Keď je slúchadlo zapnuté, stlačte a podržte 
multifunkčné tlačidlo po dobu 5 sekúnd, kým sa indikátor nerozsvieti načerveno. 

 

 

Automatické pripojenie: 

1. Vyberte obidve slúchadlá z nabíjacieho puzdra súčasne a počkajte, kým sa slúchadlá automaticky 
nezapnú. Indikátor zmení farbu na bielu a potom striedavo rýchlo bliká biela a červená, čo znamená, že 
sa slúchadlá navzájom spájajú. Keď indikátor ľavého / pravého slúchadla pomaly bliká nabielo, aktivujte 
vo svojom zariadení funkciu Bluetooth a vyhľadajte výraz „Mi True Wireless EBs Basic 2“. 

2. Po úspešnom pripojení zariadenia a slúchadiel do uší sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k 
predtým spárovanému zariadeniu (Bluetooth je povolené). 

Poznámky: Ak nemôžete slúchadlá spárovať, vložte ich späť do puzdra a zopakujte predchádzajúce kroky. 

Prepínanie medzi jedným a dvoma slúchadlami:  
Keď sú obe slúchadlá úspešne pripojené, sú v režime s dvoma slúchadlami. Vložte jedno z náušníkov späť do 
nabíjacieho puzdra a zatvorte jeho veko, druhé náušníky automaticky prejdú do režimu jedného slúchadla. 
Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra, režim duálnych slúchadiel sa znova automaticky obnoví. 

 

Resetovanie 

Ak sa slúchadlá nemôžu správne pripojiť, vykonajte nasledujúce kroky na ich resetovanie: Vyberte slúchadlá z 
nabíjacieho puzdra a uistite sa, že sú vypnuté. Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlá na oboch slúchadlách 
približne 15 sekúnd, kým indikátor trikrát striedavo nebliká červeno-bielo, potom tlačidlá uvoľnite a vložte 



slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra. Po úspešnom resetovaní slúchadiel do uší sa spojenie medzi zariadením a 
slúchadlami slúchadiel zruší, mali by ste ich so zariadením znova spárovať. 

 

Funkcie 

Na oboch slúchadlách je možné použiť nasledujúce funkcie: 
Prijať / ukončiť hovory 
Jemným stlačením multifunkčného tlačidla prijmete / ukončíte hovor. 

 

Odmietnuť hovor 
Hovor odmietnete stlačením a podržaním tlačidla na 1 sekundu. 

 

Prehrať / pozastaviť hudbu 
Stlačením multifunkčného tlačidla môžete pri používaní slúchadiel do uší prehrávať / pozastaviť hudbu. 

 



Zapnite Voice Assistant 
Dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla aktivujete hlasového asistenta pri používaní slúchadiel. 
Poznámky: Vo vašom prístroji musí byť podporovaná a povolená funkcia hlasového asistenta a rýchleho 
prebudenia. 

 

Prijatie druhého hovoru / prepínanie medzi hovormi 
Stlačením multifunkčného tlačidla prijmete druhý prichádzajúci hovor počas prebiehajúceho hovoru. Dvojitým 
stlačením multifunkčného tlačidla prepnete medzi dvoma hovormi. 
Prepínajte medzi slúchadlami a zariadeniami 
Počas hovoru môžete stlačením a podržaním multifunkčného tlačidla na 1 sekundu prepínať medzi slúchadlami 
a telefónom. 
Mute / Obnoviť 
Dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo, aby ste počas prebiehajúceho hovoru vypli / zapli slúchadlá. 

Opatrenia 

Výstraha 

1. Produkt z žiadneho dôvodu nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, pretože by to mohlo spôsobiť 
požiar alebo dokonca úplné zničenie produktu. 

2. Nevystavujte výrobok prostrediu s príliš nízkou alebo príliš vysokou teplotou (pod 0 ° C alebo nad 45 ° 
C). 

3. Počas používania špuntov držte indikátory v dostatočnej vzdialenosti od očí detí a zvierat. 
4. Nepoužívajte tento výrobok počas búrok. Búrky môžu spôsobiť poruchu produktu a zvýšiť riziko úrazu 

elektrickým prúdom. 
5. Špunty do uší alebo ich obal neutierajte a nečistite alkoholom alebo inými prchavými tekutinami. 
6. Zabráňte kontaktu s tekutinami. 
7. Nadmerný zvukový tlak zo slúchadiel do uší môže spôsobiť stratu sluchu. 

Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na 
informačné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku jeho vylepšenia. 

Poznámky 

1. Ak sa produkt nepoužíval dlhšie ako 2 týždne, odporúča sa produkt pred použitím nabiť. 
2. Používajte iba certifikované nabíjačky dodávané kvalifikovanými výrobcami. 
3. Nepretržité dlhodobé používanie slúchadiel do uší poškodzuje sluch. Nepoužívajte štuple do uší príliš 

dlho. 
4. Používanie špuntov môže znížiť vnímanie vonkajších zvukov. Nepoužívajte štuple do uší v prostredí, 

ktoré môže ohrozovať bezpečnosť. Vonku sa odporúča používať iba jediné slúchadlo. 
Kvôli charakteristikám spojenia signálu Bluetooth sa v hustých prostrediach s rušením 
elektromagnetického signálu 2.4 GHz môže občas vyskytnúť odpojenie alebo žiadny zvuk. 



Špecifikácie 

Názov: Mi True Wireless Earbuds Basic 2 
Model: TWSEJ061LS 
Prevádzková frekvencia Bluetooth: 
2402 - 2480 MHz (pre EÚ) 
Maximálny RF výstupný výkon: <20 mW 
Slúchadlá: 
Rozmery: 26.65 × 16.4 × 21.6 mm 
Čistá hmotnosť: pribl. 4.1 g (na slúchadlo) 
Bezdrôtový dosah: 
10 m (v prostredí bez prekážok) 
Kapacita batérie: 43 mAh (na slúchadlo) 
Doba nabíjania: pribl. 1.5 h 
Čas prehrávania hudby: pribl. 4 h (iba štuple do uší); približne. 12 h (nabíjacie puzdro) 
Pohotovostný čas: pribl. 150 h 
Vstup: 5 V 100 mA 
Typ batérie: Lítium-iónová batéria 
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0 
Profily Bluetooth: HFP, A2DP, HSP, AVRCP 
Prípad nabíjania: 
Rozmery: 62 × 40 × 27.2 mm 
Vstup: 5 V 500 mA Výstup: 5 V 150 mA 
Doba nabíjania: pribl. 2 h 
Kapacita batérie: 300 mAh 
Typ batérie: Lítium-iónová batéria 
Skladovacia teplota: 0 ° C až 45 ° C 
Prevádzková teplota: 0 ° C až 45 ° C 
Životnosť: 1 rok 

 

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) 
Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté 
rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie. 
Pozor: Zmeny alebo úpravy tohto prístroja, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, 
môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie. 
Toto zariadenie obsahuje vysielač (prijímače) / prijímače (prijímače) oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s 
RSS (s) oslobodenými od licencie pre Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka 
podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: 
(1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie. 
(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaduce 
fungovanie. 

Poznámky: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie 
triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu 
pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať 
vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé 
rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto 
zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť zapnutím a 
zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z 



nasledujúcich spôsobov 
opatrenia: 

—Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu. 
—Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. 
—Zapojte zariadenie do zásuvky v obvode odlišnom od okruhu, ku ktorému je pripojený prijímač. 
—Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika. 

 

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ 

Týmto spoločnosť Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd. 
vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TWSEJ061LS je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Plné znenie EÚ 
vyhlásenia o zhode je k dispozícii 
na tejto internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

UPOZORNENIE 
NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU, AK BATÉRIA VYMENÍ NESPRÁVNY TYP. 
POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA 
K POKYNOM 

 

Priamy prúd 
Uviesť na typovom štítku, že zariadenie je vhodné iba na jednosmerný prúd; na identifikáciu príslušných 
terminálov. 

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti. 

Informácie o WEEE 

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú použité elektrické a elektronické zariadenia (WEEE 
podľa smernice 2012/19 / EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by 
ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového zariadenia do určeného 
zberného miesta na recykláciu použitého elektrického a elektronického zariadenia určeného vládou alebo 
miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na 

https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html


životné prostredie a zdravie ľudí. Požiadajte inštalatéra alebo miestne orgány o ďalšie informácie o mieste, ako 
aj o podmienkach týchto zberných miest. 

Aby sa zabránilo možným účinkom na životné prostredie a zdravie ľudí v dôsledku prítomnosti nebezpečných 
látok v elektrických a elektronických zariadeniach, mali by koncoví používatelia elektrických a elektronických 
zariadení chápať význam symbolu prečiarknutej nádoby na kolieskach. Nelikvidujte OEEZ ako netriedený 
komunálny odpad a musíte ich zbierať osobitne. 

EAC 

Výmena batérie za nesprávny typ, ktorý môže prekonať bezpečnostné opatrenia (napr. Požiar, výbuch, únik 
korozívneho elektrolytu atď.); Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej peci alebo mechanické rozdrvenie alebo 
rozrezanie batérie, ktoré môžu mať za následok výbuch; ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou 
teplotou, ktoré môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu; a batériu vystavenú 
extrémne nízkemu tlaku vzduchu 
ktoré môžu mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu. 

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com 
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Výrobca: Chongqing Qianxing 
Technology Co., Ltd. (spoločnosť Mi Ecosystem) 

Adresa: No. 60 Industrial Main Avenue, Pulv Sub-district, Tongliang District, Chongqing Municipality, China. 

https://www.mi.com/us/

