
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 Zimi Corporation, Ltd prohlašuje, že typ rádiového zařízení 
TWSEJ01ZM 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

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

POPIS PRODUKTU

NÁVOD K POUŽITÍ
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 jej položte na kompatibilní bezdrátovou nabíječku tak, aby 
kontrolka směřovala nahoru. Kontrolka během nabíjení svítí bíle 
a zhasne, jakmile je nabíjení dokončeno.
Poznámka: Použijte napájecí adaptér, který splňuje místní certifikační 
požadavky, nebo bezdrátovou nabíječku, která podporuje nabíjení př 
výkonu 5 W nebo vyšším.

Pro nabíjení musí být střed bezdrátové nabíječky zarovnán se 
středem nabíjecího pouzdra, tj. cca 8 mm nad logem Redmi na 
zadní straně nabíjecího pouzdra. Kontrolka nabíjecího pouzdra 
během nabíjení svítí.
Poznámka: Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského 
rozhraní uvedené v této příručce jsou pouze ilustrativní. Aktuální 
výrobek a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.

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: Ve stavovém řádku telefonu se zobrazí úroveň nabití 
baterie sluchátka s nejnižší úrovní nabití baterie.
Tato funkce není u některých telefonů podporována.
• Kontrola úrovně nabití baterie nabíjecího pouzdra. Když 

je víko nabíjecího pouzdra otevřené, stisknutím funkčního 
tlačítka nebo otevřením víka nabíjecího pouzdra můžete 
zkontrolovat stav nabití baterie:

1. Pokud se kontrolka nabíjecího pouzdra na dobu cca 5 sekund 
rozsvítí bíle, znamená to, že úroveň nabití baterie je 
dostatečná.

2. Pokud kontrolka nabíjecího pouzdra bliká bíle, znamená to, že 
úroveň nabití baterie je nízká, a pouzdro je nutné neprodleně 
nabít.

• Kontrola úrovně nabití baterie pomocí Mi telefonu. Poté, 
co sluchátka připojíte k telefonu, je vložte do nabíjecího 
pouzdra a zavřete víko. Ujistěte se, že je Mi telefon 
odemčený a že má povolenou funkci Bluetooth, a přidržte 
jej v blízkosti nabíjecího pouzdra a otevřete víko pouzdra. Na 
telefonu se zobrazí vyskakovací okno pro kontrolu úrovně 
nabití baterie sluchátek a nabíjecího pouzdra.

Poznámka: Chcete-li používat funkci rychlé kontroly úrovně nabití 
baterie, systém telefonu musí být aktualizován na nejnovější 
stabilní verzi. V současné době tuto funkci podporují pouze 
některé Mi telefony.

ZAPNUTÍ SLUCHÁTEK
Otevřením nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky zapnou.

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

NOŠENÍ SLUCHÁTEK
Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a vložte je do uší podle 
symbolů označujících levé (L) a pravé (R) sluchátko.
Poznámka: Po použití sluchátka vložte zpět do nabíjecího 
pouzdra. Prodloužíte tak jejich životnost a vyhnete se jejich 
ztracení nebo založení.

PŘIPOJENÍ
PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK K NOVÉMU ZAŘÍZENÍ
1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a poté stiskněte 

a po dobu cca 2 sekund podržte funkční tlačítko. Kontrolka 
nabíjecího pouzdra začne blikat bíle, což znamená, že 
sluchátka čekají na připojení.

2. Povolte v zařízení funkci Bluetooth, vyhledejte zařízení „Redmi 
Buds 3 Pro“ a připojte k němu sluchátka. Pokud připojení 
vyžaduje heslo, zadejte „0000“.

POUŽITÍ FUNKCE RYCHLÉHO PÁROVÁNÍ K PŘIPOJENÍ K 
MI TELEFONU
Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Ujistěte se, 
že je Mi telefon odemčený a že má povolenou funkci Bluetooth, 
a přidržte jej v blízkosti nabíjecího pouzdra, otevřete víko 
pouzdra, postupujte podle pokynů telefonu a připojte sluchátka.
Poznámka: Chcete-li používat funkci rychlého připojení, systém 
telefonu musí být aktualizován na nejnovější stabilní verzi. 
V současné době tuto funkci podporují pouze některé Mi 
telefony.

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK KE DVĚMA ZAŘÍZENÍM
Sluchátka lze současně připojit ke dvěma různým zařízením 
Bluetooth. Po připojení sluchátek k prvnímu zařízení je vložte do 
nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Stiskněte a po dobu 2 sekund 
podržte funkční tlačítko na nabíjecím pouzdře, kontrolka začne 
bíle blikat a sluchátka jsou připravena ke spárování s druhým 
zařízením.

ODPOJENÍ SLUCHÁTEK
Pokud je funkce Bluetooth zařízení vypnutá, nebo pokud jsou 
sluchátka mimo dosah, automaticky přejdou do režimu čekání na 
připojení. Pokud sluchátka nebudou po dobu 10 minut připojena 
k žádnému zařízení, přejdou do režimu spánku. Pokud si sluchátka 
opět nasadíte, aktivují se a přejdou do režimu čekání na připojení.

AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK
Pokud jsou sluchátka v nabíjecím pouzdře, po otevření víka se 
automaticky připojí k naposledy používanému zařízení Bluetooth. 
Pokud není zjištěna žádná historie připojení nebo pokud se 
sluchátka nemohou úspěšně připojit k žádnému zařízení Bluetooth, 
automaticky vstoupí do režimu čekání na připojení.
Poznámka: Pokud se sluchátka nemohou automaticky připojit 
k zařízení, je nutné je manuálně připojit k požadovanému zařízení 
pomocí Bluetooth nastavení zařízení.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.
2. Stiskněte a po dobu alespoň 10 sekund podržte funkční tlačítko, 

dokud se kontrolka nerozsvítí bíle, a poté tlačítko uvolněte.
3. Tovární nastavení sluchátek bylo obnoveno, historie připojení byla 

vymazána, kontrolka nabíjecího pouzdra bliká bíle a sluchátka 
jsou opět v režimu párování.

Poznámka: Vzhledem k technickým vlastnostem technologie 
Bluetooth může v oblastech s hustým rušením elektromagnetického 
signálu na frekvenci 2,4 GHz docházet k občasným výpadkům 
spojení nebo zvuku.

FUNKCE
BĚHEM HOVORU
Jemně dvakrát poklepejte na sluchátko: Přijmout hovor
Jemně třikrát poklepejte na sluchátko: Odmítnout/Ukončit hovor

HUDBA
Jemně dvakrát poklepejte na sluchátko: Přehrávání/Pauza

Sekundární mikrofon

Nabíjecí pouzdro

Funkční tlačítko

Nabíjecí konektor

Kontrolka

Sluchátko

Primární mikrofon

Toto logo slouží 
pouze 

k označení místaKabelové nabíjení typu C

Bezdrátové nabíjení typu C

Jemně třikrát poklepejte na sluchátko: Další 
skladba
Vyjměte jedno ze sluchátek: Přerušení přehrávání 
hudby

POTLAČENÍ HLUKU
Stiskněte a podržte jedno ze sluchátek pro 
přepínání mezi:
Povolit potlačení hluku <> Režim průhlednosti

Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu s nastavenou 
vysokou hlasitostí, předejdete tak možné ztrátě sluchu.

SPECIFIKACE
Název: Wireless Earphones
Model: TWSEJ01ZM
HVIN: TWSEJ01ZM-L, TWSEJ01ZM-R
Nabíjecí konektor: Type-C
Čistá hmotnost: Cca 55 g
Impedance: 32 Ω
Vstup sluchátek: 5,25 V=120 mA max. (jedno sluchátko)
Kapacita/energie baterie sluchátek: 35 mAh / 0,13 Wh (jedno 
sluchátko)
Kapacita/energie nabíjecího pouzdra: 470 mAh / 1,78 Wh
Vstup nabíjecího pouzdra: Drátový vstup: 5 V=500 mA max., 
Bezdrátový vstup: Podporuje nabíječky o výkonu 5 W nebo vyšší
Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.2
Profily Bluetooth: Bluetooth® Low Energy/HFP/A2DP/AVRCP
Provozní rozsah: 10 m (v prostředí bez překážek)
Provozní frekvence Bluetooth: 2400 - 2483,5 MHz (v rámci EU)
Maximální výstupní výkon pro BT: 13 dBm (v rámci EU)
Maximální výstupní výkon pro BLE: 13 dBm (v rámci EU)
Provozní frekvence bezdrátového nabíjení: 110–148 KHz
Provozní teplota: 5 °C až 40 °C
Doba nabíjení (nabíjecí pouzdro): Cca 2,5 h (s nabíjecím kabelem)

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. Logo Qi je registrovanou obchodní 
známkou konsorcia Wireless Power Consortium.

VAROVÁNÍ
• Sluchátka nikdy nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, 

v opačném případě může dojít k jejich úplnému poškození 
nebo vzniku požáru.

• Nevystavujte sluchátka příliš nízkým nebo příliš vysokým 
okolním teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C).

• Během používání chraňte zrak dětí nebo domácích mazlíčků 
před optickým působením kontrolky výrobku.

• Nepoužívejte sluchátka při bouřce. Při bouřce může dojít k poruše 
sluchátek a zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

• K čištění sluchátek nepoužívejte čisticí prostředky na bázi 
alkoholu nebo jiných těkavých kapalin.

• Sluchátka nesmí přijít do styku s vodou.
• Výrobek nerozebírejte, nepropichujte, nemačkejte 

a nevystavujte jej ohni.
• Pokud zaznamenáte jakékoli nafouknutí výrobku, okamžitě jej 

přestaňte používat.
• Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu s nastavenou vysokou 

hlasitostí, předejdete tak možné ztrátě sluchu.
• Sluchátka nepoužívejte při řízení a dodržujte příslušné 

předpisy vašeho regionu nebo země.
• Sluchátka a jejich příslušenství mohou obsahovat malé části. 

Uchovávejte je mimo dosah dětí.
• Likvidace baterie provedená jejím vhozením do ohně nebo 

horké trouby, 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.

•  nformace o výrobku a certifikační značky naleznete na 

nabíjecím pouzdře.
• Nevhazujte baterii do odpadu, který je skladován na skládkách 

odpadu. Při likvidaci baterie dodržujte místní zákony a předpisy.
•  Výměna baterie za nesprávný typ, který poškodí ochranný kryt 

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

• Toto zařízení vyhovuje limitům RF pro vystavení se radiaci 
nastaveným pro neřízené prostředí.

•         Symbol značí stejnosměrné napětí.

Uvědomte si prosím, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně 
schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou 
zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. Toto zařízení 
vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma 
podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) 
zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení způsobujícího 
nežádoucí provoz. Pozor: Změny nebo úpravy jednotky, které nejsou 
výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, 
mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

POZNÁMKA: Zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající 
limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto 
limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly odpovídající ochranu proti 
škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení 
vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence, a pokud 
není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit 
škodlivou interferenci dalším radiokomunikacím. Přesto není zaručeno, 
že nemůže při určitém typu instalace dojít k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze 
zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit 
se rušení korigovat jedním z následujících způsobů: - Přemístěte nebo 
jinak nastavte anténu pro příjem. - Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem 
a přijímačem. - Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém 
okruhu, než je zapojen přijímač. - Poraďte se s prodejcem nebo se 
zkušeným technikem specializujícím se na rádio/televizi.
Tento přístroj je v souladu s normou (normami) RSS licenční výjimky 

Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení 
způsobujícího nežádoucí provoz. FCC ID: 2AMIN-TWSEJ01ZM
IC: 26993-TWSEJ01ZM
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pokyny týkající se štítku na ochranu proti padělkům
Vnější obal sluchátek Redmi Buds 3 Pro je opatřen štítkem na 
ochranu proti padělkům. Pravost výrobku můžete zkontrolovat 
poškrábáním nátěru proti padělání a zadáním kódu proti padělání.
Webová stránka: www.mi.com/verify
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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.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Zimi Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 
TWSEJ01ZM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ 
vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte 
ju pre budúce použitie.

POPIS VÝROBKU

NÁVOD NA POUŽÍVANIE
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 ho položte na kompatibilnú bezdrôtovú nabíjačku tak, 
aby kontrolka smerovala hore. Kontrolka počas nabíjania svieti bielo 
a zhasne, keď sa nabíjanie dokončí. 
Poznámka: Použite napájací adaptér, ktorý spĺňa miestne certifikačné 
požiadavky, alebo bezdrôtovú nabíjačku, ktorá podporuje nabíjanie 
pri výkone 5 W alebo vyššom.

Pri nabíjaní musí byť stred bezdrôtovej nabíjačky zarovnaný so 
stredom nabíjacieho puzdra, t. j. cca 8 mm nad logom Redmi na 
zadnej strane nabíjacieho puzdra. Kontrolka nabíjacieho puzdra 
počas nabíjania svieti.
Poznámka: Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského 
rozhrania uvedené v tejto príručke sú iba ilustratívne. Aktuálny 
výrobok a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.

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: V stavovom riadku telefónu sa zobrazí úroveň nabitia 
batérie slúchadla s najnižšou úrovňou nabitia batérie.
Táto funkcia nie je u niektorých telefónov podporovaná.
• Kontrola úrovne nabitia batérie nabíjacieho puzdra
Keď je kryt nabíjacieho puzdra otvorený, stlačením funkčného 
tlačidla alebo otvorením krytu nabíjacieho puzdra môžete 
skontrolovať stav nabitia batérie:
1. Ak sa kontrolka nabíjacieho puzdra na 5 sekúnd rozsvieti bielo, 

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

úroveň nabitia batérie je nízka, a puzdro treba okamžite nabiť.
• Kontrola úrovne nabitia batérie pomocou Mi telefónu
Keď slúchadlá pripojíte k telefónu, vložte ich do nabíjacieho 
puzdra a zatvorte kryt. Ubezpečte sa, že Mi telefón je odomknutý 
a že má povolenú funkciu Bluetooth, a podržte ho v blízkosti 
nabíjacieho puzdra a otvorte kryt puzdra. Na telefóne sa zobrazí 
vyskakovacie okno pre kontrolu úrovne nabitia batérie slúchadiel 
a nabíjacieho puzdra.
Poznámka: Ak chcete používať funkciu rýchlej kontroly úrovne 
nabitia batérie, systém telefónu musí byť aktualizovaný na 
najnovšiu stabilnú verziu. V súčasnosti funkciu podporujú iba 
niektoré Mi telefóny.

ZAPNUTIE SLÚCHADIEL
Otvorením nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú.

REŽIM SPÁNKU
Slúchadlá vložte späť do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt, 
slúchadlá sa potom automaticky odpoja a prejdú do režimu 
spánku.

NOSENIE SLÚCHADIEL
Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a vložte ich do uší podľa 

symbolov označujúcich ľavé (L) a pravé (R) slúchadlo. 
Poznámka: Po použití slúchadlá vráťte do nabíjacieho puzdra. 
Predĺžite tak ich životnosť a vyhnete sa ich strateniu.

PRIPOJENIE
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 bielo, čo znamená, že slúchadlá čakajú na 
pripojenie.

2. V zariadení povoľte funkciu Bluetooth, vyhľadajte zariadenie 
„Redmi Buds 3 Pro“ a pripojte k nemu slúchadlá. Ak pripojenie 
vyžaduje heslo, zadajte „0000“.

POUŽITIE FUNKCIE RÝCHLEHO PÁROVANIA K PRIPOJENIU 
K MI TELEFÓNU
Slúchadlá vložte do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt. Ubezpečte 
sa, že Mi telefón je odomknutý a že má povolenú funkciu 
Bluetooth, a pridržte ho v blízkosti nabíjacieho puzdra, otvorte 
kryt puzdra, postupujte podľa pokynov telefónu a pripojte 
slúchadlá.
Poznámka: Ak chcete používať funkciu rýchleho pripojenia, 
systém telefónu musí byť aktualizovaný na najnovšiu stabilnú 
verziu. V súčasnosti funkciu podporujú iba niektoré Mi telefóny.

PRIPOJENIE SLÚCHADIEL K DVOM ZARIADENIAM
Slúchadlá možno naraz pripojiť k dvom rôznym zariadeniam 
Bluetooth. Po pripojení slúchadiel k prvému zariadeniu ich vložte 
do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt. Stlačte a na 2 sekundy 
podržte funkčné tlačidlo na nabíjacom puzdre, kontrolka začne 
bielo blikať a slúchadlá sú pripravené na spárovanie s druhým 
zariadením.

ODPOJENIE SLÚCHADIEL
Ak je funkcia Bluetooth zariadenia vypnutá, alebo ak sú slúchadlá 

mimo dosahu, automaticky prejdú do režimu čakania na pripojenie. 
Ak slúchadlá nebudú 10 minút pripojené k žiadnemu zariadeniu, 
prejdú do režimu spánku. Ak si slúchadlá opäť nasadíte, aktivujú sa 
a prejdú do režimu čakania na pripojenie.

AUTOMATICKÉ PRIPOJENIE SLÚCHADIEL
Ak sú slúchadlá v nabíjacom puzdre, po otvorení krytu sa 
automaticky pripoja k naposledy používanému zariadeniu Bluetooth. 
Ak sa nezistí žiadna história pripojenia alebo ak sa slúchadlá nemôžu 
úspešne pripojiť k žiadnemu zariadeniu Bluetooth, automaticky 
vstúpia do režimu čakania na pripojenie.
Poznámka: Ak sa slúchadlá nemôžu automaticky pripojiť 
k zariadeniu, treba ich manuálne pripojiť k požadovanému 
zariadeniu pomocou Bluetooth nastavenia zariadenia

OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA
1. Slúchadlá vložte do nabíjacieho puzdra.
2. Stlačte a aspoň na 10 sekúnd podržte funkčné tlačidlo, dokým sa 

kontrolka nerozsvieti bielo, a potom tlačidlo uvoľnite.
3. Továrenské nastavenie slúchadiel bolo obnovené, história 

pripojenia bola vymazaná, kontrolka nabíjacieho puzdra bliká 
bielo a slúchadlá sú opäť v režime párovania.

Poznámka: Vzhľadom na technické vlastnosti technológie Bluetooth 
môže v oblastiach s hustým rušením elektromagnetického signálu 
na frekvencii 2,4 GHz dochádzať k občasným výpadkom spojenia 
alebo zvuku.

FUNKCIE
POČAS HOVORU
Jemne dvakrát poklepte na slúchadlo: Prijať hovor
Jemne trikrát poklepte na slúchadlo: Odmietnuť/Ukončiť hovor

HUDBA
Jemne dvakrát poklepte na slúchadlo: Prehrávanie/Pauza
Jemne trikrát poklepte na slúchadlo: Ďalšia skladba
Vyberte jedno zo slúchadiel: Prerušenie prehrávania hudby

Sekundárny mikrofón

Nabíjacie puzdro

Funkčné tlačidlo

Nabíjací konektor

Kontrolka

Slúchadlo

Primárny mikrofón

Toto logo slúži 
iba na označenie 

miesta.Káblové nabíjanie typu C

Bezdrôtové nabíjanie typu C

POTLAČENIE HLUKU
Stlačte a podržte jedno zo slúchadiel pre 
prepínanie medzi:
Povoliť potlačenie hluku <> Režim priehľadnosti

Nepoužívajte výrobok dlho s nastavenou vysokou 
hlasitosťou, predídete tak možnej strate sluchu.

ŠPECIFIKÁCIA
Názov: Wireless Earphones
Model: TWSEJ01ZM
HVIN: TWSEJ01ZM-L, TWSEJ01ZM-R
Nabíjací konektor: Type-C
Čistá hmotnosť: cca 55 g
Impedance: 32 Ω
Vstup slúchadiel: 5,25 V=120 mA max. (jedno slúchadlo)
Kapacita/energia batérie slúchadiel: 35 mAh / 0,13 Wh (jedno 
slúchadlo)
Kapacita/energia nabíjacieho puzdra: 470 mAh / 1,78 Wh
Vstup nabíjacieho puzdra: Drôtový vstup: 5 V=500 mA max., 
Bezdrôtový vstup: Podporuje bezdrôtové nabíjačky s výkonom 
5 W a vyšším
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.2
Profily Bluetooth: Bluetooth® Low Energy/HFP/A2DP/AVRCP
Prevádzkový rozsah: 10 m (v prostredí bez prekážok)
Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2400 - 2483,5 MHz (v 
rámci EÚ)
Maximálny výstupný výkon pre BT: 13 dBm (v rámci EÚ)
Maximálny výstupný výkon pre BLE: 13 dBm (v rámci EÚ)
Prevádzková frekvencia bezdrôtového nabíjania: 110–148 KHz
Prevádzková teplota: 5 °C až 40 °C
Doba nabíjania (nabíjacie puzdro): cca 2,5 h (s nabíjacím káblom)

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. Logo Qi je registrovanou 
obchodnou známkou konzorcia Wireless Power Consortium.

VAROVANIE
• Slúchadlá nikdy nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, 

v opačnom prípade môže dôjsť k ich úplnému poškodeniu alebo 
k vzniku požiaru.

• Nevystavujte slúchadlá príliš nízkym ani príliš vysokým okolitým 
teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C).

• Počas používania chráňte zrak detí a domácich zvierat pred 
optickým pôsobením kontrolky výrobku.

• Slúchadlá nepoužívajte počas búrky. Počas búrky môže dôjsť 
k poruche slúchadiel a zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

• Na čistenie slúchadiel nepoužívajte čistiace prípravky na báze 
alkoholu ani iných prchavých kvapalín.

• Slúchadlá nesmú prísť do kontaktu s vodou.
• Výrobok nerozoberajte, neprepichujte, nestláčajte ani 

nevystavujte ohňu.
• Ak zaznamenáte nejaké nafúknutie výrobku, okamžite ho 

prestaňte používať.
• Nepoužívajte výrobok dlho s nastavenou vysokou hlasitosťou, 

predídete tak možnej strate sluchu.
• Slúchadlá nepoužívajte pri šoférovaní a dodržujte príslušné 

predpisy vášho regiónu a štátu.
• Slúchadlá a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. 

Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
• Likvidácia batérie jej vhodením do ohňa alebo horúcej rúry, 

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.

• Informácie o výrobku a certifikačné značky nájdete na 

nabíjacom puzdre.
• Batériu nevhadzujte do odpadu, ktorý sa skladuje na skládkach 

odpadu. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony a predpisy.
• Výmena batérie za nesprávny typ môže poškodiť ochranný kryt 

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

•  oto zariadenie vyhovuje limitom RF pre vystavenie sa radiácii, 
nastaveným pre neriadené prostredie.

•        Symbol značí rovnosmerné napätie.

Uvedomte si prosím, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne 
schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu 
znamenať zrušenie oprávnenia používateľa na prevádzkovanie 
zariadenia. Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Činnosť 
podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie 
spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí prijať akékoľvek 
rušenie, vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaduce používanie. 
Pozor: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 
zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu znamenať zrušenie 
oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

POZNÁMKA: Zariadenie prešlo testami a bolo uznané za zodpovedajúce 
limitom pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. 
Tieto limity sú nastavené tak, aby zaisťovali zodpovedajúcu ochranu proti 
škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácom prostredí. Toto zariadenie 
vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu rádiovej frekvencie, a ak nie 
je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú 
interferenciu ďalším rádiokomunikáciám. Napriek tomu nie je zaručené, 
že pri určitom type  inštalácie môže dôjsť k rušeniu. Ak toto zariadenie 
spôsobí škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo možno 
zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľovi sa odporúča pokúsiť sa 
rušenie korigovať jedným z nasledujúcich spôsobov: - Premiestnite alebo 
inak nastavte anténu pre príjem. - Zväčšite vzdialenosť medzi prístrojom 
a prijímačom. - Zariadenie pripojte do zásuvky v inom elektrickom 
okruhu, v ktorom je zapojený prijímač. - Poraďte sa s predajcom alebo so 
skúseným technikom špecializujúcim sa na rádio/televíziu.

Tento prístroj je v súlade s normou (normami) RSS licenčnej 
výnimky Industry Canada. Činnosť podlieha týmto dvom 
podmienkam:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
(2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane 
rušenia spôsobujúceho nežiaducu prevádzku. FCC ID: 
2AMIN-TWSEJ01ZM
IC: 26993-TWSEJ01ZM
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pokyny týkajúce sa štítka na ochranu proti falzifikátom
Vonkajší obal slúchadiel Redmi Buds 3 Pro je opatrený štítkom na 
ochranu proti falzifikátom. Pravosť výrobku môžete skontrolovať 
poškriabaním náteru proti falšovaniu a zadaním kódu proti 
falšovaniu. Webová stránka: www.mi.com/verify


