
Sluchátka jsou dodávána s nasazenými koncovkami velikosti M, pokud 
vám tato velikost nevyhovuje, vyměňte je za velikost S nebo L.

POUŽÍVÁNÍ
Opatrně zasuňte sluchátko do ušního kanálku, potřeste hlavou 
a ujistěte se, že nevypadne.

Dbejte na to, aby pozice sluchátka během hovorů 
neznemožňovala použití mikrofonu. 

NABÍJENÍ
Před použitím zařízení odstraňte ochrannou fólii z nabíjecích 
kontaktů sluchátek, aby se sluchátka a jejich nabíjecí pouzdro 
mohly plně nabít.

Připojte nabíjecí kabel a současně nabíjejte sluchátka a nabíjecí 
pouzdro.
Kontrolka během nabíjení svítí červeně, po plném nabití se 
rozsvítí bíle a po 1 minutě zhasne.

ZAPNUTÍ
Sluchátka se po vyjmutí z nabíjecího pouzdra automaticky 
zapnou.
V případě, že nejsou v nabíjecím pouzdře a jsou vypnutá, 
stiskněte a po dobu 1 sekundy podržte multifunkční tlačítko, 
dokud se kontrolka nerozsvítí bíle. 

VYPNUTÍ
Sluchátka se po vložení do nabíjecího pouzdra automaticky 
vypnou.
Pokud jsou sluchátka zapnutá, stiskněte a po dobu 5 sekund 
podržte multifunkční tlačítko, dokud se kontrolka nerozsvítí 
červeně.

PŘIPOJENÍ
Automatické připojení:
1. Vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra a počkejte 2-3 

sekundy, dokud se k sobě sluchátka automaticky nepřipojí. 
Ujistěte se, že je na vašem zařízení povolena funkce Bluetooth. 
Jakmile kontrolka na levém nebo pravém sluchátku pomalu 
zabliká bíle, vyhledejte na vašem zařízení „Mi True Wireless 
Earbuds Basic 2“.

2. Jakmile jsou sluchátka se zařízením spojena, sluchátka se po 
zapnutí automaticky připojí k naposledy spárovanému zařízení 
(pokud je zapnuta funkce Bluetooth).

Poznámka: Pokud se sluchátka nespárovala, vložte je zpět do 
nabíjecího pouzdra a znovu proveďte předchozí kroky.

Přepnutí mezi použitím jednoho a obou sluchátek:
Jakmile jsou obě sluchátka úspěšně připojena, jsou v režimu použití 
obou sluchátek. Vložte jedno ze sluchátek zpět do nabíjecího 
pouzdra a zavřete jeho víko, druhé sluchátko automaticky přepne na 
režim použití jednoho sluchátka. Po vyjmutí sluchátka z nabíjecího 
pouzdra se opět obnoví režim použití obou sluchátek.

RESETOVÁNÍ SLUCHÁTEK
Pokud se sluchátka nepřipojila správně, podstupujte podle 
následujících pokynů: Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra 
a ujistěte se, že jsou vypnutá.
 Stiskněte a po dobu více než 15 sekund podržte funkční tlačítko 
na obou sluchátkách. Poté, co kontrolka dvakrát střídavě třikrát 
zabliká červeně a bíle, uvolněte tlačítko a vložte sluchátka zpět do 
nabíjecího pouzdra. Smažte sluchátka ze seznamu spárovaných 
zařízení na vašem zařízení a opět je se zařízením spárujte.

PŘEHLED FUNKCÍ
Obě sluchátka mají následující funkce:

Přijmout/Ukončit hovor
Jemným stiskem multifunkčního tlačítka přijmete/ukončíte hovory.

Odmítnout hovor
Stiskem a podržením tlačítka po dobu 1 sekundy odmítnete 
hovor. 

Přehrávání/Přerušení přehrávání hudby
Stiskem multifunkčního tlačítka během používání sluchátek 
spustíte/přerušíte přehrávání hudby.

Zapnutí hlasového asistenta
Stiskem multifunkčního tlačítka během používání sluchátek 
zapnete hlasového asistenta.
Poznámka: Funkce hlasového asistenta a rychlého zapnutí musí 
být na vašem zařízení podporovány a povoleny. 

Přijímání druhého hovoru/Přepínání mezi hovory
Stiskem multifunkčního tlačítka během probíhajícího 
hovoru přijmete druhý příchozí hovor. Dvojitým stisknutím 
multifunkčního tlačítka přepnete mezi dvěma hovory.

Přepínání mezi sluchátky a zařízením
Stiskem a podržením multifunkčního tlačítka po dobu 1 sekundy 
během hovoru přepnete mezi sluchátky a vaším telefonem.

Ztišit/Vypnout ztišení
Dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka během 
probíhajícího hovoru ztišíte/vypnete ztišení sluchátek.

Povolit/Zakázat herní režim
Při hraní her s připojeným telefonem a sluchátky třikrát 
stiskněte multifunkční tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci 
herního režimu. V herním režimu lze efektivně snížit zpoždění 
a latenci zvuku.

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
POPIS PRODUKTU
Tento produkt slouží k bezdrátovému poslechu hudby.

Micro USB
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Varování
1. Sluchátka nikdy nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, 

mohlo by dojít k jejich úplnému poškození nebo vzniku požáru.
2. Nevystavujte sluchátka působení příliš nízkých nebo vysokých 

okolních teplot (pod 0 °C nebo nad 45°C).
3. Během používání sluchátek nevystavujte kontrolky zraku dětí 

a zvířat. 
4. Nepoužívejte sluchátka při bouřce. Při bouřce může dojít 

k poškození sluchátek a zvyšuje se riziko úrazu elektrickým 
proudem.

5. Sluchátka a pouzdro neotírejte a nečistěte alkoholem nebo jinou 
těkavou kapalinou. 

6. Sluchátka nesmí přijít do styku s vodou.
7. Nadměrný akustický tlak při příliš hlasitém poslechu může 

způsobit ztrátu sluchu.

Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského rozhraní 
uvedené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Aktuální výrobek 
a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.
POZNÁMKA

1. Pokud nebyla sluchátka déle než 2 týdny používána, 
doporučujeme je před dalším použitím nabít.

2. Používejte pouze certifikované nabíjecí adaptéry kvalifikovaných 
výrobců.

3. Dlouhodobé nepřetržité používání sluchátek škodí vašemu 
sluchu. Nepoužívejte sluchátka s nastavením vysoké hlasitosti po 
dlouhou dobu. 

4. Použití sluchátek může snížit vnímání okolních zvuků. 
Nepoužívejte sluchátka v prostředích, které mohou ohrozit vaši 
bezpečnost. Při pobytu venku doporučujeme používat pouze 
jedno sluchátko. 

Vzhledem k charakteristice připojení signálu Bluetooth může 
v prostředí s elektromagnetickým rušením 2,4GH signálu dojít 
k občasnému odpojení nebo výpadku zvuku.

SPECIFIKACE
Název: Bezdrátová sluchátka Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Model: TWSEJ061LS   
Provozní frekvence Bluetooth: 2 402 - 2 480 MHz (v rámci EU)
Maximální výstupní výkon RF: < 20 mW

SLUCHÁTKA
Rozměry: 26,65 × 16,4 × 21,6 mm
Čistá hmotnost: Cca 4,1 g (jedno sluchátko)
Dosah bezdrátového signálu: 10 m (v prostředí bez překážek)
Kapacita baterie: 43 mAh (jedno sluchátko)
Doba nabíjení: cca 1,5 h
Doba přehrávání: cca 4 h (pouze sluchátka); 

 cca 12 h (nabíjecí pouzdro);
Pohotovostní doba: cca 150 h
Vstup: 5 V; 100 mA
Typ baterie: Lithium-iontová baterie
Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0
Profily Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

NABÍJECÍ POUZDRO
Rozměry: 62 × 40 × 27,2 mm
Vstup: 5 V, 500 mA
Výstup: 5 V, 150 mA
Doba nabíjení: cca 2 h
Kapacita baterie: 300 mAh
Typ baterie: Lithium-iontová baterie
Skladovací teplota: 0 °C až 45 °C
Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Životnost zařízení: 1 rok

Výměna baterie za nesprávný typ, který poškodí ochranný kryt 
(např. v důsledku vzplanutí, výbuchu, úniku žíravého elektrolytu 
atd.). Vystavení baterie působení ohně nebo horké trouby, nebo 
mechanické rozdrcení či řezání baterie, což může vyústit ve 
výbuch; ponechání baterie v prostředí o extrémně vysoké teplotě, 
což může vyústit ve výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo 
plynu; a vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu, což 
může vyústit ve výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat 
v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně 
s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny 
elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se 
všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných 
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních 
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá 
minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další 
informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu 
nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ 
rádiového zařízení TWSEJ061LS je v souladu se směrnicí 
2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici 
na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda

VÝROBCE
Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd.
(Mi Ecosystem company)
60 Industrial Main Avenue, Pulv
Sub-district, Tongliang District, Chongqing Municipality, China

Vyrobeno v Číně

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, 
neposlouchejte hudbu po dlouhou dobu při vysoké 
hlasitosti.

Ochranná folie

Stiskněte a po dobu
1 sekundy podržte

Kontrolka se rozsvítí bíle

Stiskněte a po dobu 
5 sekund podržte
Kontrolka cca 2 sekundy
svítí červeně

Stiskněte Stiskněte
dvakrát

Stiskněte

Stiskněte a po dobu 
1 sekundy podržte
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Mi True Wireless Earbuds Basic 2

CZ | Uživatelská příručka 
SK | Užívateľská príručka

Dovozce | Dovozca
Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 

Česká republika, CZ
www.xiaomi-czech.cz | www.wittytrade.cz

Výrobce | Výrobca
Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd.

60 Industrial Main Avenue, Pulv
Sub-district, Tongliang District, Chongqing Municipality, China 

Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
POPIS VÝROBKU
Tento produkt slúži k bezdrôtovému počúvania hudby.

Slúchadlá sa dodávajú s nasadenými koncovkami veľkosti M, ak vám 
táto veľkosť nevyhovuje, vymeňte ich za veľkosť S alebo L.

POUŽÍVANIE
Slúchadlo opatrne zasuňte do zvukovodu, potraste hlavou 
a ubezpečte sa, že slúchadlo nevypadne

Dbajte na to, aby pozícia slúchadla počas hovorov 
neznemožňovala použitie mikrofónu.

NABÍJANIE
Pred použitím zariadenia odstráňte ochrannú fóliu z nabíjacích 
kontaktov slúchadiel, aby sa slúchadlá a ich nabíjacie puzdro 
mohli plne nabiť.

Pripojte nabíjací kábel a súčasne nabíjajte slúchadlá a nabíjacie 
puzdro.
Kontrolka počas nabíjania svieti červeno, po plnom nabití sa 
rozsvieti bielo a po 1 minúte zhasne.

SLÚCHADLO ZAPNUTIE
Slúchadlá sa po vybratí z nabíjacieho puzdra automaticky zapnú.
Ak nie sú v nabíjacom puzdre a sú vypnuté, stlačte a na 
1 sekundu podržte multifunkčné tlačidlo, dokým sa kontrolka 
nerozsvieti bielo. 

VYPNUTIE
Slúchadlá sa po vložení do nabíjacieho puzdra automaticky 
vypnú.
Ak sú slúchadlá zapnuté, stlačte a na 5 sekúnd podržte 
multifunkčné tlačidlo, dokým sa kontrolka nerozsvieti červeno.

PRIPOJENIE
Automatické pripojenie:
1. Obe slúchadlá vyberte z nabíjacieho puzdra a 2-3 sekundy 

počkajte, dokým sa slúchadlá k sebe automaticky nepripoja. 
Ubezpečte sa, že na vašom zariadení je povolená funkcia 
Bluetooth. Keď kontrolka na ľavom alebo pravom slúchadle 
pomaly zabliká bielo, vyhľadajte na vašom zariadení „Mi True 
Wireless Earbuds Basic 2“.

2. Keď sú slúchadlá spojené so zariadením, slúchadlá sa po zapnutí 
automaticky pripoja k naposledy spárovanému zariadeniu (ak je 
zapnutá funkcia Bluetooth).

Poznámka: Ak sa slúchadlá nespárovali, vložte ich späť do 
nabíjacieho puzdra a zopakujte predošlé kroky.

Prepnutie medzi použitím jedného a oboch slúchadiel:
Keď sú obe slúchadlá úspešne pripojené, sú v režime používania 
oboch slúchadiel. Jedno zo slúchadiel vložte späť do nabíjacieho 
puzdra a zatvorte jeho kryt, druhé slúchadlo sa automaticky prepne 
do režimu používania jedného slúchadla. Po vybratí slúchadla 
z nabíjacieho puzdra sa opäť obnoví režim používania oboch 
slúchadiel.

RESETOVANIE SLÚCHADIEL
Ak sa slúchadlá nepripojili správne, postupujte podľa nasledujúcich 
pokynov: Slúchadlá vyberte z nabíjacieho puzdra a ubezpečte sa, 
že sú vypnuté.
 Stlačte a na viac ako 15 sekúnd podržte funkčné tlačidlo na oboch 
slúchadlách. Keď kontrolka dvakrát striedavo trikrát zabliká červeno 
a bielo, uvoľnite tlačidlo a slúchadlá vložte späť do nabíjacieho 
puzdra. Slúchadlá vyberte zo zoznamu spárovaných zariadení na 
vašom zariadení a opäť ich so zariadením spárujte.

PREHĽAD FUNKCIÍ
Obe slúchadlá majú nasledujúce funkcie:

Prijať/Ukončiť hovor
Jemným stlačením multifunkčného tlačidla prijmete/ukončíte hovor.

Odmietnuť hovor
Stiskem a podržením tlačítka po dobu 1 sekundy odmítnete 
hovor. 

Prehrávanie/Prerušenie prehrávania hudby
Stlačením multifunkčného tlačidla počas používania slúchadiel 
zapnete hlasového asistenta.

Zapnutie hlasového asistenta
Stlačením multifunkčného tlačidla počas používania slúchadiel 
zapnete hlasového asistenta.
Poznámka: Funkcie hlasového asistenta a rýchleho zapnutia 
musí byť na vašom zariadení podporované a povolené. 

Prijímanie druhého hovoru/Prepínanie medzi hovormi
Stlačením multifunkčného tlačidla počas prebiehajúceho 
hovoru prijmete druhý prichádzajúci hovor. Dvojitým stlačením 
multifunkčného tlačidla prepnete medzi dvoma hovormi.

Prepínanie medzi slúchadlami a zariadením
Stlačením a podržaním multifunkčného tlačidla na 1 sekundu 
počas hovoru prepnete medzi slúchadlami a vaším telefónom.

Stíšiť/Vypnúť stíšenie
Dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla počas 
prebiehajúceho hovoru stíšite/vypnete stíšenie slúchadiel.

Povoliť/Zakázať herný režim
Pri hraní hier s pripojeným telefónom a slúchadlami trikrát 
stlačte multifunkčné tlačidlo pre aktiváciu alebo deaktiváciu 
herného režimu. V hernom režime možno efektívne znížiť 
oneskorenie a latenciu zvuku.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Varovanie
1. Slúchadlá nikdy nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, 

mohlo by dôjsť k ich úplnému poškodeniu alebo vzniku požiaru.
2. Slúchadlá nevystavujte pôsobeniu príliš nízkych ani vysokých 

okolitých teplôt (pod 0 °C alebo nad 45 °C).
3. Počas používania slúchadiel nevystavujte kontrolky zraku detí 

a zvierat. 
4. Slúchadlá nepoužívajte počas búrky. Počas búrky môže dôjsť 

k poškodeniu slúchadiel a zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým 
prúdom.

5. Slúchadlá a puzdro nepretierajte a nečistite alkoholom ani inou 
prchavou kvapalinou. 

6. Slúchadlá nesmú prísť do kontaktu s vodou.
7. Nadmerný akustický tlak pri príliš hlasnom počúvaní môže 

poškodiť sluch.

Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského rozhrania 
uvedené v tomto návode sú iba ilustratívne. Aktuálny výrobok 
a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.

POZNÁMKA
1. Ak sa slúchadlá nepoužívali dlhšie ako 2 týždne, odporúčame ich 

pred ďalším použitím nabiť.
2. Používajte iba certifikované nabíjacie adaptéry od kvalifikovaných 

výrobcov.
3. Dlhodobé nepretržité používanie slúchadiel škodí sluchu. 

Nepoužívajte dlhodobo slúchadlá s nastavenou vysokou 
hlasitosťou. 

4. Použitie slúchadiel môže znížiť vnímanie okolitých zvukov. 
Nepoužívajte slúchadlá v prostredí, ktoré môže ohroziť vašu 
bezpečnosť. Pri pobyte vonku odporúčame používať iba jedno 
slúchadlo. 

Vzhľadom na charakteristiku pripojenia signálu Bluetooth môže 
v prostredí s elektromagnetickým rušením 2,4 GH signálu dôjsť 
k občasnému odpojeniu alebo výpadku zvuku.

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Bezdrôtové slúchadlá Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Model: TWSEJ061LS
Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2 402 - 2 480 MHz (v rámci EÚ)
Maximálny výstupný výkon RF: < 20 mW

SLÚCHADLÁ
Rozmery: 26,65 × 16,4 × 21,6 mm
Čistá hmotnosť: cca 4,1 g (jedno slúchadlo)
Dosah bezdrôtového signálu: 10 m (v prostredí bez prekážok)
Kapacita batérie: 43 mAh (jedno slúchadlo)
Doba nabíjania: cca 1,5 h
Doba prehrávania: cca 4 h (iba slúchadlá);

 cca 12 h (nabíjacie puzdro);
Pohotovostná doba: cca 150 h
Vstup: 5 V; 100 mA
Typ batérie: Lítiovo-iónová batéria
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0
Profily Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

NABÍJACIE PUZDRO
Rozmery: 62 × 40 × 27,2 mm
Vstup: 5 V, 500 mA
Výstup: 5 V, 150 mA
Doba nabíjania: cca 2 h
Kapacita batérie: 300 mAh
Typ batérie: Lítiovo-iónová batéria

Skladovacia teplota: 0 °C až 45 °C
Prevádzková teplota: 0 °C až 45 °C
Životnosť zariadenia: 1 rok

Výmena batérie za nesprávny typ môže poškodiť ochranný kryt (napr. 
v dôsledku vzplanutia, výbuchu, úniku žieravého elektrolytu atď.).
Vystavenie batérie pôsobeniu ohňa alebo horúcej rúry, alebo 
mechanické rozdrvenie alebo rezanie batérie môže vyústiť do 
výbuchu; ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou 
teplotou môže vyústiť do výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny 
alebo plynu; a vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu 
môže vyústiť do výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade 
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických 
zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu 
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky 
elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so 
všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených 
zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom 
podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia 
a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate 
u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.
Pro rádiová zařízení podhléhající směrnici 2014/53/EU (Wi-Fi, 
Bluetooth, Zigbee, …)

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, 
že rádiové zariadenie typu TWSEJ061LS je v súlade so smernicou 
2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda

VÝROBCE
Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd.
(Mi Ecosystem company)
60 Industrial Main Avenue, Pulv
Sub-district, Tongliang District, Chongqing Municipality, China 

Vyrobené v Číne

Stlačte 
dvakrát pre

Aby ste zabránili prípadnému poškodeniu sluchu, 
nepočúvajte hudbu dlhú dobu s nastavením 
vysokej hlasitosti.

Micro USB
Nabíjací konektor

Indikátor nabíjania

Nabíjacie 
puzdro

Mikrofón

Nabíjacie kontakty

Ušné 
nástavec

Multifunkčné tlačidlo
Kontrolka

Ochranná fólia

Stlačte a 1 sekundu podržte

Kontrolka sa rozsvieti bielo

Stlačte a na 5 sekúnd 
podržte
Kontrolka cca 2 sekundy 
svieti červeno

Stlačte pre

Stlačte pre

Stlačte a na 1 sekundu 
podržte
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