
Začínáme 

A) vyberte vyhovující velikost sluchátka 

L M S 
Reproduktor 

Sluchátko 

Tlačítko 

USB konektor/Mikrofon 

LED indikátor 

Velikost M vyhovuje většině uživatelů. 

B) vyzkoušejte jestli sedí 

Nasaďte sluchátko do ucha a zatřeste hlavou, 
pokud bude sedět a nevypadne. Je připrave-
no k použití. 

Nasměrujte konec headsetu směrem k ústům 

C) Připojte telefon 

Dlouze stiskněte 

Blikání 

Dlouhým stiskem tlačítka zapnete mód pro 
spárování. Při prvním párování se zapne mód 
samostatně. Není-li to první spojení, držte 
dlouze tlačítko dokud dioda nezabliká mod-
ře. 

V nastavení bluetooth najděte „Xiaomi Blue-
tooth headset“ a klikněte na připojení 

Nabíjení 

Když je baterie slabá, začne LED blikat červe-
ně a pošle hlasové oznámení. 

Tovární nastavení 

S připojenou nabíječkou, dlouze stiskněte 
tlačítko dokud nezačne střídavě blikat červe-
ná/modrá 

Funkce 
Přijetí hovoru 

Když přichází hovor (bliká LED modře),     
klikněte na tlačítko 

Odmítnutí hovoru 

Když přichází hovor (bliká LED modře),     
stiskněte tlačítko po dobu 1s 

Volání posledního čísla 

V klidovém stavu dvojitě klikněte na tlačítko 

Ztlumení 

V během hovoru dvojitě klikněte na tlačítko 

Připojení dvou telefonů 

1. Po spojení s prvním telefonem vypněte 
headset. 

2. Dlouze stiskněte tlačítko až začne LED 
rychle blikat modře a vyhledejte „Xiaomi 
Bluetooth Headset“ v zařizeních bluetooth 
na druhém telefonu a připojte se. 

3. V listu zařízení bluetooth na vašem telefo-
nu vyberte „Xiaomi Bluetooth Headset“ a 
spojte se pro spárování obou telefonů.  

Druhý telefon 

První telefon 

Přijetí dvou hovorů a přepínání 

Při hovoru stiskněte tlačítko a přijměte druhý 
hovor. Dvojím kliknutím podržíte první hovor 
a uslyšíte druhý. Dalšími dvojkliky se přepíná-
te mezi hovory. 

Kliknutím na tlačítko během přehrávání hud-
by ji pozastavíte nebo přehrajete. 

Hlasoví asistenti 

Pokud v klidovém stavu podržíte tlačítko (1s) 
aktivujete tím Vašeho hlasového asistenta 
(např. Siri) 

Přepnutí hovoru z headset do telefonu 

Během hovoru stiskněte tlačítko po dobu 
okolo jedné vteřiny. 

Základní parametry 

Model: LYEJ01LM 

Název: Mi Bluetooth Headset 

Šum: CVC čištění šumu 

Doba nabití: 2 hodiny 

Specifikace Bluetooth: V 4.1 

Klidový režim: 180hodin 

Komunikační vzdálenost: 10m 

Rozměry: 59 x 10 x 8 mm 

Doba hovoru: 5 hodin 

BT protokol: HFP / A2DP / HSP / AVRCP 

Hmotnost: 6,5g 

Dovozce: 

Witty Trade s.r.o. 

Průmyslová 1472/11 

Praha 15, 102 00 

IČO: 24845353 


