
CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A ÚDRŽBA 
• Pozorně si přečtěte tento manuál. 
• Nepoužívejte sluchátka při provozu motorového vozidla nebo 

jízdního kola. 
• Nenechte spadnout, posadit se nebo nechat sluchátka ponořit 

se do vody. 
• Produkt čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné 

chemické přípravky ani vodu. 
• Produkt není hračka. Uchovávejte produkt mimo dosah zvířat a dětí 

mladších 8 let. 
• Pro děti ve věku do 8 let je nutný dohled dospělých. 
• Nesprávné zacházení se zařízením, baterií a příslušenstvím, jejich 

poškození či neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku 
požáru. 

• Nepoužívejte zařízení mimo rozsah provozních teplot, který je 
uveden ve specifikacích. 

• Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkému prostředí - zařízení není 
voděodolné. 

ÚDRŽBA
Na čištění používejte jenom jemně vlhčený a čistý hadřík nebo 
vlhčené ubrousky pro čištění elektroni-ky. Nepoužívejte žádné 
chemické přípravky nebo oplach vodou.

SPECIFIKACE 
Model: QTEJ02JY
Barva: Černá 
Hmotnost: 17 g 
Délka kabelu: 1,25 m 
Impedance: 32 Ω 
Citlivost: 98 dB 
Výkon: 5 mW 
Frekvenční rozsah: 20 – 40 000 Hz 
Konektivita: 3,5 mm jack konektor  
Provozní teplota: 0 až 40 °C

 Dlouhodobé vystavení hlasité hudbě může způsobit 
poškození sluchu.

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 1MORE Shen Zhen Acoustic Technology CO., Ltd. prohlašuje, 
že typ zařízení QTEJ02JY je v souladu se směrnicemi EU. Úplné znění 
EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

VÝROBCE 
1MORE Shen Zhen Acoustic Technology CO., Ltd. Tianliao Building 
1403-1411, Zone A Tianliao Industrial Park, Taoyuan Street, 
Nanshan District, Shenzhen, China.

Vyrobeno v Číně 
Pro více informací navštivte www.1more.com

FUNKCE TLAČÍTEK PRO MI / ANDROID ZAŘÍZEN FUNKCE TLAČÍTEK PRO APPLE ZAŘÍZENÍ

Mikrofón MikrofónPříchozí hovory
Přijmout: jeden stisk 
Ztlumení: dvojití stisk
Odmítnutí: podržet

Volání 
Ztlumení: jeden stisk 
Ukončení: podržet

Přehrávání hudby:
Přehrát / pauza

Přehrát/Pauza:
jeden stisk

Přehrávání hudby: 

Skladba vpřed:
Dvojí stisk

Hlasitost + Nepřiřazeno

NepřiřazenoHlasitost  - Skladba vzad:
Trojitý stisk
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Mi In-Ear Headphones Pro HD

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
1MORE Shen Zhen Acoustic Technology CO., Ltd. Tianliao Building 

1403-1411, Zone A Tianliao Industrial Park, Taoyuan Street, 
Nanshan District, Shenzhen, 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.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE A ÚDRŽBA
• Pozorne si prečítajte tento manuál.
• Nepoužívajte slúchadlá pri prevádzke motorového vozidla 

alebo bicykla.
• Nenechajte spadnúť, posadiť sa alebo nechať slúchadlá 

ponoriť sa do vody.
• Produkt čistite len suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne 

chemické prípravky ani vodu.
• Produkt nie je hračka. Uchovávajte produkt mimo dosahu 

zvierat a detí mladších ako 8 rokov.
• Pre deti vo veku do 8 rokov je nutný dohľad dospelých.
• Nesprávne zaobchádzanie so zariadením, batériou 

a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná oprava 
môžu viesť k explózii 

   alebo vzniku požiaru.
• Nepoužívajte zariadenie mimo rozsah prevádzkových teplôt, 

ktorý je uvedený v špecifikáciách.
• Nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu - 

zariadenie nie je vodeodolné.

ÚDRŽBA
Na čistenie používajte len jemne navlhčený a čistú handričku 
alebo vlhčené obrúsky na čistenie. Nepoužívajte žiadne 
chemické prípravky alebo oplach vodou.

CZ | Uživatelská příručka 
SK | Užívateľská príručka

Dlhodobé vystavenie hlasnej hudbe môže 
spôsobiť poškodenie sluchu.

ŠPECIFIKÁCIE
Model: QTEJ02JY
Farba: Čierna
Hmotnosť: 17 g
Dĺžka kábla: 1,25 m
Impedancia: 32 Ω
Citlivosť: 98 dB
Výkon: 5 mW
Frekvenčný rozsah: 20 – 40 000 Hz
Konektivita: 3,5 mm jack konektor
Prevádzková teplota: 0 až 40 ° C

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
1MORE Shen Zhen Acoustic Technology CO., Ltd. týmto vyhlasuje, 
že zariadenie typu QTEJ02JY je v súlade so smernicami EÚ. Úplné 
EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

VÝROBCA:
1MORE Shen Zhen Acoustic Technology CO., Ltd. Tianliao Building 
1403-1411, Zone A Tianliao Industrial Park, Taoyuan Street,  
Nanshan District, Shenzhen, China.

Vyrobené v Číně
Pre viac informácií navštívte www.1more.com

FUNKCIE TLAČIDIEL PRE MI / ANDROID 
ZARIADENIA

FUNKCIE TLAČIDIEL PRE APPLE ZARIADENÍ

Mikrofón MikrofónPrichádzajúce hovory
Prijať: jedno stlačenie
Stlmenie: dvojitý stisk
Odmietnutie: podržať

Volanie
Stlmenie: jedno stlačenie 
Ukončenie: podržať

Prehrávanie hudby:
Prehrať / pauza

Prehrať / pauza
jedno stlačenie

Prehrávanie hudby:

Skladba vpred:
Dvojaký stisk

Hlasitosť + Nepriradený

NepriradenýHlasitosť - Skladba vzad:
Trojitý stisk:
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