
Manuál na použitie slúchadiel Xiaomi Mi 

True Wireless Earphones Basic S 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A ÚDRŽBA  

 

• Pozorne si prečítajte tento manuál.  

• Dlhodobé vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.  

• Nepoužívajte slúchadlo pri prevádzke motorového vozidla alebo bicykla.  

• Slúchadlo chráňte pred pádom a ponorením do vody.  

• Pre deti vo veku do 8 rokov je nutný dohľad dospelých.  

• Pred prvým použitím slúchadla nabite batériu na jej plnú kapacitu.  

• Slúchadlo čistite len suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemické prípravky ani vodu.  

• Slúchadlo nie je hračka. Uchovávajte produkt mimo dosahu zvierat a detí mladších ako 8 rokov.  

• Nesprávne zaobchádzanie so slúchadlom, batériou a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná 

oprava môžu viesť k explózii alebo vzniku požiaru.  

• Nepoužívajte slúchadlo mimo rozsah prevádzkových teplôt, ktorý je uvedený v špecifikáciách.  

• Nevystavujte slúchadlo a príslušenstvo dažďu alebo vlhkému prostrediu - produkty nie sú 

vodeodolné.  

 

POPIS PRODUKTU A OBSAH BALENIA  

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU Model: TWSEJ04LS  

 

 

PRED PRVÝM SPUSTENÍM  

Vložte slúchadlá do puzdra a pripojte puzdro k nabíjačke.  

ZAPNUTIE A VYPNUTIE  

Slúchadlá sa automaticky zapnú pri vybratí z puzdra a pripojí sa k poslednému pripojenému 

zariadeniu. Vypnú sa opätovným vložením do puzdra. Zapnúť, prípadne vypnúť, ich môžete tiež 

podržaním tlačidla na slúchadle.  

 

PRIPOJENIE SLÚCHADIEL  



Vyberte obe slúchadlá z puzdra, po cca 3 s sa kontrolka pravého slúchadla rozbliká bielo a slúchadlá 

môžete spárovať s vašim zariadením. Vyhľadajte slúchadlá podľa názvu Mi True Wireless EBS Basic.  

Obdobným spôsobom postupujte v prípade pripojenia jedného slúchadla, avšak vyberte z puzdra len 

1 slúchadlo.  

 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE*  

Prijatie/ukončenie hovoru: 1-krát stlačte tlačidlo  

Spustenie hlas. asistenta: 2-krát stlačte tlačidlo  

Prehrávanie / pauza: 1-krát stlačte tlačidlo  

 

NABÍJANIE  

Slúchadlá sa nabíjajú automaticky po vložení do puzdra. Ak kontrolka svieti na červeno, slúchadlá a 

puzdro nabite. Po ukončení nabíjania, kontr. svieti bielo a po 1 min. zhasne.  

 

OBNOVENIE TOVÁRNYCH NASTAVENÍ  

Vytiahnite slúchadlá z puzdra, podržte tlačidlo na slúchadle min. 15 sekúnd, kým indikátor 3-krát 

striedavo neblikne červeno a bielo, potom tlačidlo uvoľnite.  

*funkcie sa líšia v závislosti na pripojenom zariadení 

Preventívne opatrenia  
 

Výstraha  

 

1. Výrobok nikdy nerozoberajte, neopravujte, ani neupravujte, pretože takéto zásahy môžu spôsobiť  

požiar alebo celkom zničiť výrobok.  

2. Nevystavujte výrobok príliš chladnému ani príliš horúcemu prostrediu (pod 0 °C alebo nad 45 °C).  

3. Počas používania zariadenia udržiavajte kontrolky mimo zraku detí a zvierat.  

4. Nepoužívajte výrobok počas búrky.  

Búrky môžu spôsobiť poruchu výrobku, ktorá zvýši riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.  

5. Nečistite výrobok alkoholom ani inými prchavými tekutinami.  

6. Zabráňte kontaktu výrobku s tekutinami.  

7. Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.  

 

Upozornenie  
 
1. Ak ste výrobok nepoužívali dlhšie ako 2 týždne, odporúčame ho pred ďalším používaním nabiť.  
2. Používajte len certifikované nabíjačky od schválených výrobcov.  
3. Dlhodobé nepretržité používanie slúchadiel poškodzuje sluch. Nepoužívajte slúchadlá dlhý čas pri  
vysokej hlasitosti.  
4. Používanie slúchadiel do uší môže znížiť vnímanie zvukov z okolia. Nepoužívajte slúchadlá do uší v  
prostredí, kde by ich použitie mohlo predstavovať bezpečnostné riziko. Vo vonkajšom prostredí sa  
odporúča používať iba jedno slúchadlo.  
 
Technické parametre  
 
Názov: Mi True bezdrôtové slúchadlá Basic  
Model: TWSEJ04LS  



Prevádzková frekvencia: +8,85 dBm  
Max. výstupný výkon: 2 402 – 2 480 MHz  
 
 
Slúchadlá  
Rozmery: 26,65 × 16,4 × 21,6 mm  
Čistá hmotnosť: Pribl. 4,1 g (každé slúchadlo)  
Bezdrôtový dosah: 10 m (v prostredí bez prekážok)  
Kapacita batérie: 43 mAh (každé slúchadlo)  
Čas nabíjania: Pribl. 1,5 hod.  
Čas hovoru: Pribl. 4 hod.  
Pohotovostný režim: Pribl. 150 hod.  
Vstup: 5 V ═ 100 mA  
Typ batérie: Lítiovo-polymérová  
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0  
Bluetooth profily: HFP/A2DP/HSP/AVRCP  
 
 
Nabíjacie puzdro  
Rozmery: 62 × 40 × 27,2 mm  
Vstup: 5 ═ V 500 mA Výstup: 5 V ═ 150 mA  
Čas nabíjania: Pribl. 2 hod.  
Pohotovostný režim: Pribl. 4 mesiace  
Kapacita batérie: 300 mAh  
Typ batérie: Lítiovo-polymérová  
 
 
EÚ vyhlásenie o zhode  
Spoločnosť Liesheng Inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TWSEJ04LS je v súlade s  
 
požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o  
zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:  
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html  
 
 
UPOZORNENIE  
V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.  
 
 
POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.  
 
Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte slúchadlá dlho pri vysokej hlasitosti.  
 
OEEZ  
 
Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a  
elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ)  
a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste  
mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho  
zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických  
zariadení, zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu  
predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac  



informácií o danom mieste ako aj o podmienkach takýchto zberných miest získate od inštalačnej  
firmy alebo od miestnych úradov.  
 
 
Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com  

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.  

Výrobca: Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd. (spoločnosť Mi Ecosystem)  

 

Adresa: Suite and 1304, 13/F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, No.5  

Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Čína.  

 

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby  

v budúcnosti. 


