
CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro 
budoucí použití.

POPIS PRODUKTU
Obrázky produktu, jeho příslušenství i uživatelského rozhraní uvedené 
v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Aktuální produkt a jeho funkce 
se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.

OBSAH BALENÍ POKYNY
NABÍJENÍ
Nabíjení sluchátek
Sluchátka se po vložení do nabíjecího pouzdra začnou 
automaticky nabíjet.

Nabíjení nabíjecího pouzdra
K nabíjení nabíjecího pouzdra použijte přiložený nabíjecí 
kabel typu C, nebo nabíjecí pouzdro položte na kompatibilní 
bezdrátovou nabíjecí podložku tak, aby kontrolka pouzdra 
směřovala nahoru. Kontrolka nabíjecího pouzdra během nabíjení 
svítí, a jakmile je pouzdro plně nabité, zhasne.

Kontrola úrovně nabití baterie
Kontrola úrovně nabití baterie sluchátek
Po připojení sluchátek k telefonu můžete zkontrolovat úroveň 
nabití jejich baterie ve stavovém řádku telefonu. Poznámka: 
Stavový řádek telefonu vždy zobrazuje úroveň nabití baterie 
sluchátka s nejnižší úrovní nabití. Tato funkce není u některých 
telefonů podporována.

Kontrola úrovně nabití baterie nabíjecího pouzdra
Otevřete víko nabíjecího pouzdra, nebo, pokud je víko zavřeno, 
stiskněte funkční tlačítko:
1. Pokud se kontrolka nabíjecího pouzdra na cca 5 sekund rozsvítí, 

znamená to, že úroveň nabití baterie je dostatečná.
2. Pokud kontrolka nabíjecího pouzdra bliká, znamená to, že 

úroveň nabití baterie je nízká, a pouzdro je nutné neprodleně 
nabít.

Kontrola úrovně nabití baterie Mi telefonem
Poté, co sluchátka připojíte k telefonu, je vložte do nabíjecího 
pouzdra a zavřete víko. Ujistěte se, že je na vašem Mi telefonu 
povolena funkce Bluetooth. Podržte váš telefon u nabíjecího 
pouzdra a poté otevřete víko. Na telefonu se objeví oznámení, 
a poté můžete zkontrolovat úroveň nabití baterie sluchátek 
a nabíjecího pouzdra. Poznámka: Při kontrole úrovně nabití 
baterie na vašem telefonu aktualizujte váš Mi telefon na 

nejnovější stabilní verzi. Tato funkce není u některých Mi 
telefonů podporována.

Zapnutí
Po otevření nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky 
zapnou.

Režim spánku
Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a zavřete víko, 
sluchátka se automaticky odpojí a přejdou do režimu spánku.

Nošení
Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra, a vložte je do uší podle 
symbolů označujících levé (L) a pravé (P) sluchátko.
Poznámka: Po použití sluchátek je vložte zpět do nabíjecího 
pouzdra. Prodloužíte tak jejich životnost a vyhnete se jejich 
ztracení nebo založení.

PŘIPOJOVÁNÍ
Připojení sluchátek k novému zařízení
1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a poté stiskněte 

a na 2 sekundy podržte funkční tlačítko. Kontrolka nabíjecího 
pouzdra začne blikat, což znamená, že sluchátka čekají 
na připojení.

2. Zapněte v zařízení funkci Bluetooth, poté vyhledejte a připojte 
„Mi Earphones 2 Pro“. Pokud připojení vyžaduje heslo, 
zadejte „0000“.

Poznámka: Před prvním použitím sluchátek je vložte do 
nabíjecího pouzdra a stiskněte a po dobu 5 sekund podržte 
funkční tlačítko, čímž sluchátka aktivujete. Jakmile jsou sluchátka 
aktivována, automatiky vstoupí do režimu čekání na připojení.

Připojení sluchátek k Mi telefonu
Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Ujistěte 
se, že je na vašem Mi telefonu povolena funkce Bluetooth. 
Podržte váš telefon u nabíjecího pouzdra a poté otevřete víko. 
Řiďte se pokyny na obrazovce a připojte sluchátka.

Poznámka: Funkce rychlého připojení je v současné době 
podporována pouze některými Mi telefony, aktualizujte váš Mi 
telefon na nejnovější stabilní verzi.

Připojení přerušeno
Pokud je vaše zařízení mimo dosah bezdrátového signálu sluchátek 
nebo pokud je funkce Bluetooth na zařízení vypnuta, sluchátka 
automaticky přejdou do režimu čekání na připojení. Pokud sluchátka 
nebudou během 5 minut připojena k žádnému zařízení, přejdou do 
režimu spánku.

Automatické připojení
Pokud jsou sluchátka v nabíjecím pouzdru, po otevření víka se 
sluchátka automaticky připojí k naposledy používanému zařízení 
Bluetooth. Pokud sluchátka nebudou během 5 minut připojena 
k žádnému zařízení, přejdou do režimu spánku.
Poznámka: Pokud se sluchátka nemohou automaticky připojit 
k zařízení, je nutné je manuálně připojit k požadovanému zařízení 
pomocí Bluetooth nastavení zařízení.

Smazání historie připojení
1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.
2. Stiskněte a na dobu alespoň 10 sekund podržte funkční tlačítko 

na nabíjecím pouzdře a jakmile se rozsvítí kontrolka nabíjecího 
pouzdra, uvolněte.

Sluchátka byla resetována, historie připojení byla vymazána, 
kontrolka nabíjecího pouzdra bliká a sluchátka jsou opět v režimu 
párování.

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

PŘEHLED FUNKCÍ
Příchozí hovory
Dvakrát lehce poklepejte na jedno ze 
sluchátek: Přijmout/Ukončit hovory

Hudební a hlasový asistent
Při nošení obou sluchátek:
Dvakrát lehce poklepejte na pravé 
(R) sluchátko: Přehrávání/Přerušení 
přehrávání hudby
Dvakrát lehce poklepejte na levé 
(L) sluchátko: Probuzení hlasového 
asistenta
Stiskněte a podržte jedno ze sluchátek: 
Přepínání mezi Potlačení hluku zapnuto 
> Režim průhlednosti > Potlačení hluku 
větru > Potlačení hluku vypnuto.
Vyjmutí sluchátka: Přerušení přehrávání 
hudby
Při nošení jednoho sluchátka:
Dvakrát lehce poklepejte na sluchátko: 
Přehrávání/Přerušení přehrávání hudby

Poznámky:
1. Funkci hlasového asistenta lze použít 

pouze pokud vaše zařízení tuto funkci 
podporuje a je na něm povoleno.

2. Pokud používáte pouze levé 
sluchátko, vložte pravé sluchátko do 
nabíjecího pouzdra a zavřete víko.

3. Režim potlačení hluku není v režimu 
jednoho sluchátka dostupný.

4. Režim potlačení hluku větru potlačuje 
hluk větru.

SPECIFIKACE
Název: Wireless Earphones
Model: TWSEJ10WM
Čistá hmotnost: 58 g
Nabíjecí konektor: Type-C
Impedance: 32
Vstup sluchátek: 5 V = 0,11 A
Vstup nabíjecího pouzdra: 5 V = 1 A
Výstup nabíjecího pouzdra: 5 V = 0,25 A
Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0
Profily Bluetooth: BLE/HFP/A2DP/AVRCP
Podporované audio kodeky: SBC/AAC
Dosah bezdrátového signálu: 10 m (otevřený prostor bez překážek)
Doba nabíjení: Cca 1 hodina (za drátového nabíjení)
Životnost baterie sluchátek: Cca 6 hodin 
                                                    (při vypnutém potlačení hluku)
Celková životnost baterie (s nabíjecím pouzdrem): Cca 30 hodin
Provozní frekvence Bluetooth: 2 402 - 2 480 MHz (v rámci EU)
Maximální přenosový výkon pro BT: <13 dBm (v rámci EU)
Maximální přenosový výkon pro BLE: <13 dBm (v rámci EU)
Provozní frekvence bezdrátového nabíjení: 110–205 kHz
Skladovací teplota: -20 °C až 45 °C
Skladovací vlhkost: 5%–95% relativní vlhkost

VAROVÁNÍ: Abyste předešli riziku požáru, připojte produkt 
pouze ke zdroji napájení, jehož výstup splňuje požadavky PS1 
definované normami IEC/EN/UL 62368 (výstupní výkon je 
menší než 15 W).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Nevystavujte baterie nebo akumulátory nadměrnému teplu 

jako je např. sluneční záření, oheň a podobné zdroje tepla.
• Výměna baterie za nesprávný typ, který poškodí ochranný 

kryt (např. v důsledku vzplanutí, výbuchu, úniku žíravého 
elektrolytu atd.).

• Likvidace baterie provedená jejím vhozením do ohně nebo 
horké trouby, nebo mechanickým rozdrcením nebo rozřezáním, 
což může vést k výbuchu.

• Ponechání baterie v prostředí o extrémně vysoké teplotě, což 
může vyústit ve výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

• Ponechání baterie v prostředí o extrémně nízkém tlaku 
vzduchu, což může vyústit ve výbuch nebo únik hořlavé kapaliny 
nebo plynu.

• Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena baterií 
nesprávného typu.

• Likvidaci použitých baterií je nutno provádět dle příslušných 
pokynů.

• Maximální provozní teplota okolního prostředí je 40 °C.

Nevystavujte váš sluch dlouhodobějšímu hlasitému 
poslechu a vyvarujte se tak jeho poškození.

Symbol značí stejnosměrné napětí.

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované 
obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli 
použití takových značek společností Xiaomi Inc. podléhá licenci. 
Jiné ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky 
příslušných vlastníků.

Kontrolka

Funkční tlačítko

Type-C 
nabíjecí 
konektor

Nabíjecí pouzdro

Dotykové tlačítko

Sekundární mikrofon

Primární mikrofon

Sluchátka

Nabíjecí pouzdro Sluchátka Uživatelská 
příručka

Nabíjecí kabel typu C Špunty do uší

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
Tímto Tiinlab Corporation prohlašuje, že typ rádiového zařízení 
TWSEJ10WM 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
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SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte 
ju pre budúce použitie.

POPIS VÝROBKU
Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a používateľského 
rozhrania uvedené v tomto návode sú iba ilustratívne. 
Aktuálny výrobok a jeho funkcie sa môžu následkom 
neustáleho vývoja líšiť.

OBSAH BALENIA POKYNY
NABÍJANIE
Nabíjanie slúchadiel
Slúchadlá sa po vložení do nabíjacieho puzdra začnú automaticky nabíjať.

Nabíjanie nabíjacieho puzdra
Na nabíjanie nabíjacieho puzdra použite priložený nabíjací 
kábel typu C, alebo nabíjacie puzdro položte na kompatibilnú 
bezdrôtovú nabíjaciu podložku tak, aby kontrolka puzdra 
smerovala hore. Kontrolka nabíjacieho puzdra počas nabíjania 
svieti a keď je puzdro plne nabité, zhasne.

Kontrola úrovne nabitia batérie
Kontrola úrovne nabitia batérie slúchadiel
Po pripojení slúchadiel k telefónu môžete skontrolovať úroveň 
nabitia ich batérie v stavovom riadku telefónu.
Poznámka: Stavový riadok telefónu vždy zobrazuje úroveň nabitia 
batérie slúchadla s najnižšou úrovňou nabitia. Táto funkcia nie je 
u niektorých telefónov podporovaná.

Kontrola úrovne nabitia batérie nabíjacieho puzdra
Otvorte veko nabíjacieho puzdra alebo, ak je veko zatvorené, 
stlačte funkčné tlačidlo:
1. Ak sa kontrolka nabíjacieho puzdra na cca 5 sekúnd rozsvieti, 

znamená to, že úroveň nabitia batérie je dostatočná.
2. Ak kontrolka nabíjacieho puzdra bliká, znamená to, že úroveň 

nabitia batérie je nízka, a puzdro treba ihneď nabiť.

Kontrola úrovne nabitia batérie Mi telefónom
Keď slúchadlá pripojíte k telefónu, vložte ich do nabíjacieho 
puzdra a zatvorte kryt. Ubezpečte sa, že na vašom Mi telefóne 
je povolená funkcia Bluetooth. Podržte telefón pri nabíjacom 
puzdre a potom otvorte kryt. Na telefóne sa objaví oznámenie 
a potom môžete skontrolovať úroveň nabitia batérie slúchadiel 
a nabíjacieho puzdra. Poznámka: Pri kontrole úrovne nabitia 
batérie na vašom telefóne aktualizujte váš Mi telefón na 
najnovšiu stabilnú verziu. Táto funkcia nie je u niektorých Mi 
telefónov podporovaná.

Zapnutie
Po otvorení nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú.

Režim spánku
Vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt, 
slúchadlá sa automaticky odpoja a prejdú do režimu spánku.

Nosenie
Slúchadlá vyberte z nabíjacieho puzdra a vložte ich do uší podľa 
symbolov označujúcich ľavé (L) a pravé (P) slúchadlo.
Poznámka: Po použití slúchadiel ich vložte späť do nabíjacieho 
puzdra. Predĺžite tak ich životnosť a vyhnete sa ich strateniu.

PRIPÁJANIE
Pripojenie slúchadiel k novému zariadeniu
1. Slúchadlá vložte do nabíjacieho puzdra a potom stlačte a na 

2 sekundy podržte funkčné tlačidlo. Kontrolka nabíjacieho 
puzdra začne blikať, čo znamená, že slúchadlá čakajú na 
pripojenie.

2. V zariadení zapnite funkciu Bluetooth, potom vyhľadajte 
a pripojte „Mi Earphones 2 Pro“. Ak pripojenie vyžaduje heslo, 
zadajte „0000“.

Poznámka: Pred prvým použitím slúchadiel ich vložte do 
nabíjacieho puzdra a stlačte a na 5 sekúnd podržte funkčné 
tlačidlo, čím slúchadlá aktivujete. Keď sú slúchadlá aktivované, 
automaticky vstúpia do režimu čakania na pripojenie.

Pripojenie slúchadiel k MI telefónu
Slúchadlá vložte do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt. 
Ubezpečte sa, že na vašom Mi telefóne je povolená funkcia 
Bluetooth. Podržte telefón pri nabíjacom puzdre a potom otvorte 
kryt. Riaďte sa pokynmi na obrazovke a pripojte slúchadlá.

Poznámka: Funkciu rýchleho pripojenia v súčasnosti podporujú 
iba niektoré Mi telefóny, aktualizujte váš Mi telefón na najnovšiu 
stabilnú verziu.

Pripojenie prerušené
Ak je vaše zariadenie mimo dosahu bezdrôtového signálu slúchadiel, 
alebo ak je funkcia Bluetooth na zariadení vypnutá, slúchadlá 
automaticky prejdú do režimu čakania na pripojenie. Ak slúchadlá 
nebudú do 5 minút pripojené k žiadnemu zariadeniu, prejdú do 
režimu spánku.

Automatické pripojenie
Ak sú slúchadlá v nabíjacom puzdre, po otvorení krytu sa slúchadlá 
automaticky pripoja k naposledy používanému zariadeniu Bluetooth. 
Ak slúchadlá nebudú do 5 minút pripojené k žiadnemu zariadeniu, 
prejdú do režimu spánku.
Poznámka: Ak sa slúchadlá nemôžu automaticky pripojiť 
k zariadeniu, treba ich manuálne pripojiť k požadovanému 
zariadeniu pomocou Bluetooth nastavenia zariadenia.

Vymazanie histórie pripojenia
1. Slúchadlá vložte do nabíjacieho puzdra.
2. Stlačte a aspoň na 10 sekúnd podržte funkčné tlačidlo na 

nabíjacom puzdre a keď sa rozsvieti kontrolka nabíjacieho puzdra, 
uvoľnite.

Slúchadlá boli resetované, história pripojenia bola vymazaná, 
kontrolka nabíjacieho puzdra bliká a slúchadlá sú opäť v režime 
párovania.

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

PREHĽAD FUNKCIÍ
Prichádzajúce hovory
Dvakrát jemne poklepte na jedno zo 

slúchadiel: Prijať/Ukončiť hovor

Hudobný a hlasový asistent
Pri nosení oboch slúchadiel:
Dvakrát jemne poklepte na pravé (R) 

slúchadlo: Prehrávanie/Prerušenie 
prehrávania hudby

Dvakrát jemne poklepte na ľavé (Ľ) 
slúchadlo: Prebudenie hlasového 
asistenta

Stlačte a podržte jedno zo slúchadiel: 
Prepínanie medzi Potlačenie hluku 
zapnuté > Režim priehľadnosti > 
Potlačenie hluku vetra > Potlačenie 
hluku vypnuté.

Vybratie slúchadla: Prerušenie 
prehrávania hudby

Pri nosení jedného slúchadla:
Dvakrát jemne poklepte na slúchadlo: 

Prehrávanie/Prerušenie hudby

Poznámky:
1. Funkciu hlasového asistenta možno 

použiť, iba ak vaše zariadenie túto 
funkciu podporuje a je na ňom 
povolená.

2. Ak používate iba ľavé slúchadlo, 
pravé slúchadlo vložte do 
nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt.

3. Režim potlačenia hluku nie je 
v režime jedného slúchadla dostupný.

4. Režim potlačenia hluku vetra potláča 
hluk vetra.

ŠPECIFIKÁCIA
Názov: Wireless Earphones
Model: TWSEJ10WM
Čistá hmotnosť: 58 g
Nabíjací konektor: Type-C
Impedance: 32
Vstup slúchadiel: 5 V =  0,11 A
Vstup nabíjacieho puzdra: 5 V =  1 A
Výstup nabíjacieho puzdra: 5 V =  0,25 A
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0
Profily Bluetooth: BLE/HFP/A2DP/AVRCP
Podporované audio kodeky: SBC/AAC
Dosah bezdrôtového signálu: 10 m (otvorený priestor bez prekážok)
Doba nabíjania: cca 1 hodina (pri drôtovom nabíjaní)
Životnosť batérie slúchadiel: cca 6 hodín 
                                                     (pri vypnutom potlačení hluku)
Celková životnosť batérie (s nabíjacím puzdrom): cca 30 hodín
Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402 - 2480 MHz (v rámci EÚ)
Maximálny prenosový výkon pre BT: < 13 dBm (v rámci EÚ)
Maximálny prenosový výkon pre BLE: < 13 dBm (v rámci EÚ)
Prevádzková frekvencia bezdrôtového nabíjania: 110–205 kHz
Skladovacia teplota: -20 °C až 45 °C
Skladovacia vlhkosť: 5 % – 95 % relatívna vlhkosť

VAROVANIE: Aby ste predišli riziku požiaru, výrobok pripájajte 
iba k zdroju napájania, ktorého výstup spĺňa požiadavky PS1 
definované normami IEC/EN/UL 62368 (výstupný výkon je 
menší ako 15 W).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
• Batérie a akumulátory nevystavujte nadmernému teplu, ako je 

napr. slnečné žiarenie, oheň a podobné zdroje tepla.
• Výmena batérie za nesprávny typ môže poškodiť ochranný 

kryt (napr. v dôsledku vzplanutia, výbuchu, úniku žieravého 
elektrolytu atď.).

• Likvidácia batérie vykonaná jej vhodením do ohňa alebo 
horúcej rúry, alebo mechanickým rozdrvením alebo rozrezaním 
môže viesť k výbuchu.

• Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou  
môže vyústiť vo výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo 
plynu.

• Ponechanie batérie v prostredí s extrémne nízkym tlakom 
vzduchu môže vyústiť do výbuchu alebo úniku horľavej 
kvapaliny alebo plynu.

• Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nahradí batériou 
nesprávneho typu.

• Použité batérie treba likvidovať podľa príslušných pokynov.
• Maximálna prevádzková teplota okolitého prostredia je 40 °C.

Nevystavujte váš sluch dlhodobému hlasnému počúvaniu 
a vyvarujte sa tak poškodeniu sluchu. 

Symbol značí rovnosmerné napätie.

Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované 
obchodné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. 
a každé použitie týchto značiek spoločností Xiaomi Inc. podlieha 
licencii. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné 
známky príslušných vlastníkov.

Kontrolka

Funkčné 
tlačidlo

Type-C 
nabíjací

Nabíjacie puzdro

Dotykové tlačidlo

Sekundárny 
mikrofón

Primárny 
mikrofón

Slúchadlá

Nabíjacie puzdro Slúchadlá Používateľská 
príručka

Nabíjací kábel typu C Špunty do uší

INFORMACE O LIKVIDACI 
A RECYKLACI
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.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tiinlab Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 
TWSEJ10WM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ 
vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda
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