
Dovozce 
Witty Trade s.r.o. 

Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 
www.wittytrade.cz 

Uživatelský manuál 
Mi Bluetooth Neckband 

Earphones 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
1. Před prvním použitím si pročtěte uživatel-

ský manuál. 
2. Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou 

baterii. 
3. Před prvním použitím sluchátka plně 

nabijte. 
4. Otevření krytu je přísně zakázáno, aby 

nedošlo k poškození baterií nebo jiným 
rizikům. 

5. Nepoužívejte v prostředí, které neodpo-
vídá rozsahu provozních teplot. 

6. Sluchátka nejsou voděodolná a můžou 
být poškozena i vysokou vlhkostí. 

7. Sluchátka nesmí přijít do kontaktu s 
vodou. Nepoužívejte ve sprše, v dešti 
nebo při vykonávání vodních sportů. 

SPECIFIKACE 
Impedance: 32 Ω 
Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz 
Citlivost: 100 dB 
Konektivita: Bluetooth 4.1 
Profily: HFP | HSP | A2DP | AVRCP 
Dosah: 10 m 
Nabíjení: 5V 1A microUSB (cca 2 hod) 
Doba hovoru: 10 hodin 
Doba přehrávaní hudby: 8 hodin 
Doba v pohotovostním režimu: 200 hodin 
Hmotnost: 40 g 
Rozměry: 205 x 175 x 39 mm 
Provozní teplota: 0 - 45 °C 
 

ÚDRŽBA 
Na čištění nepoužívejte žádné chemické 
přípravky. Nečistoty z těla sluchátek setřete 
jemně vlhčenými ubrousky určenými pro 
čistění elektroniky. Špunty pravidelně dezinfi-
kujte vhodným prostředkem. 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Produkt je v souladu s platnými evropskými 
směrnicemi a normami. Prohlášení o shodě 
naleznete na www.wittytrade.cz/shoda 

LIKVIDACE VÝROBKU 
Toto označení na produktu, příslušenství 
nebo v dokumentaci značí, že produkt a  
příslušenství by neměly být likvidovány 
s běžným domácím odpadem. 

VÝROBCE 
Pro Xiaomi vyrobila společnost Tiinlab, Čína. 

www.mi.com 

POPIS 
1. Nabíjecí konektor 
2. Zvýšení hlasitosti / následující skladba 
3. Snížení hlasitosti /  předchozí skladba 
4. Zapínací tlačítko / pauza / přijetí hovoru 
5. Mikrofon / kontrolka 

OBSAH BALENÍ 
1x sluchátka 
1x nabíjecí kabel 
3 páry špuntů 

SPUŠTĚNÍ A SPÁROVÁNÍ 
Podržte zapínací tlačítko 3 vteřiny, kontrolka bliká 
modře a sluchátka jsou připravena pro spárovaní se 
smartfonem. Ve smartfonu vyhledejte zařízení s 
názvem Mi Bluetooth Neckband Earphones. Jestli 
smartfon žádá autorizaci, zadejte heslo 0000. 

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ 
Po zapnutí se sluchátka znovu připojí k poslednímu 
spárovanému zařízení. Pokud se v dosahu nenachá-
zejí žádná spárovaná zařízení, přístroj přejde do 
pohotovostního režimu a počká na připojení. 

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ 
V zapnutém stavu podržte na 5 vteřin tlačítka 2 a 3 - 
vymažete všechna spárovaná zařízení. Pak sluchátka 
přejdou do pohotovostního režimu a čekají na 
připojení. 

ZTRÁTA PŘIPOJENÍ 
Pokud deaktivujete Bluetooth nebo jsou sluchátka 
mimo dosah připojení, sluchátka se přepnou do 
pohotovostního režimu. Pokud se spojení během pěti 
minut neobnoví, sluchátka se automaticky vypnou. 
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směrnicemi a normami. Prohlášení o shodě 
naleznete na www.wittytrade.cz/shoda 

LIKVIDACE VÝROBKU 
Toto označení na produktu, příslušenství 
nebo v dokumentaci značí, že produkt a  
příslušenství by neměly být likvidovány 
s běžným domácím odpadem. 

VÝROBCE 
Pro Xiaomi vyrobila společnost Tiinlab, Čína. 

www.mi.com 

POPIS 
1. Nabíjecí konektor 
2. Zvýšení hlasitosti / následující skladba 
3. Snížení hlasitosti /  předchozí skladba 
4. Zapínací tlačítko / pauza / přijetí hovoru 
5. Mikrofon / kontrolka 

OBSAH BALENÍ 
1x sluchátka 
1x nabíjecí kabel 
3 páry špuntů 

SPUŠTĚNÍ A SPÁROVÁNÍ 
Podržte zapínací tlačítko 3 vteřiny, kontrolka bliká 
modře a sluchátka jsou připravena pro spárovaní se 
smartfonem. Ve smartfonu vyhledejte zařízení s 
názvem Mi Bluetooth Neckband Earphones. Jestli 
smartfon žádá autorizaci, zadejte heslo 0000. 

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ 
Po zapnutí se sluchátka znovu připojí k poslednímu 
spárovanému zařízení. Pokud se v dosahu nenachá-
zejí žádná spárovaná zařízení, přístroj přejde do 
pohotovostního režimu a počká na připojení. 

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ 
V zapnutém stavu podržte na 5 vteřin tlačítka 2 a 3 - 
vymažete všechna spárovaná zařízení. Pak sluchátka 
přejdou do pohotovostního režimu a čekají na 
připojení. 

ZTRÁTA PŘIPOJENÍ 
Pokud deaktivujete Bluetooth nebo jsou sluchátka 
mimo dosah připojení, sluchátka se přepnou do 
pohotovostního režimu. Pokud se spojení během pěti 
minut neobnoví, sluchátka se automaticky vypnou. 


