
Mi True bezdrôtové slúchadlá Basic 
Návod na použitie 
  



Prehľad výrobku 
 
Nabíjacie puzdro 
 

 
  

Nabíjací port 

Nabíjacie kolíky 

Kontrolka nabíjania 



Slúchadlá 
 

 
 
Na slúchadlách sú umiestnené koncovky veľkosti M. Ak vám táto veľkosť nevyhovuje, môžete ich 
vymeniť za koncovky s veľkosťou S alebo L. 
  

L S 

Multifunkčné tlačidlo 

Indikátor 

Mikrofón 

M 

Kontakty 



Nosenie 
 

 
 
Slúchadlo jemne vložte do ušného kanálika. Uistite sa, že pri pohybe hlavou sa nevychyľuje. 
 

 
 
 
Počas hovoru si mikrofón nasmerujte k ústam, aby bol zvuk hovoru jasnejší. 
  

Dbajte na to, aby ste 
slúchadlo umiestnili tak, 
aby 

   
  



Nabíjanie 
 
Pred použitím slúchadiel odstráňte z kontaktov ochrannú fóliu, aby sa slúchadlá aj puzdro mohli 
doplna nabiť. 
 

 
Ochranná fólia 

 
 
Pripojte nabíjací kábel, aby ste nabili slúchadlá a zároveň aj nabíjacie puzdro. 
Keď nie je nabíjacie puzdro celkom nabité, jeho indikátor svieti načerveno. Keď je celkom nabité, 
indikátor nesvieti. 
Počas nabíjania svieti kontrolka načerveno, po úplnom nabití sa rozsvieti nabielo a po 1 minúte 
zhasne. 
 

 
Nabíjacie puzdro 

 
  



Zapínanie 
 
Keď vyberiete slúchadlo z nabíjacieho puzdra, automaticky sa zapne. 
Ak slúchadlá nie sú v nabíjacom puzdre a sú vypnuté, stlačte multifunkčné tlačidlo a podržte ho 1 
sekundu, kým sa indikátor nerozsvieti nabielo. 
 

 
 
Vypínanie 
 
Keď vložíte slúchadlo do nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypne. 
Keď je slúchadlo zapnuté, stlačte multifunkčné tlačidlo a podržte 5 sekúnd, kým sa kontrolka 
nerozsvieti načerveno. 
 

 
  

Stlačte a 1 sekundu podržte. 

Indikátor sa rozsvieti nabielo. 

Stlačte a 5 sekúnd podržte. 

Indikátor zasvieti načerveno asi na 2 sekundy. 



Použitie oboch slúchadiel 
 
Automatické pripojenie: Vyberte z nabíjacieho puzdra obe slúchadlá naraz a počkajte 2 – 3 sekundy, 
kým sa slúchadlá automaticky zapnú. Keď kontrolka na pravom slúchadle pomaly bliká nabielo, v 
nastaveniach bluetooth na vašom zariadení môžete vyhľadať „Mi True Wireless EBs Basic_R“. Ak sa 
vám nepodarí spárovať slúchadlá, vložte ich späť do puzdra a postup zopakujte. Po prvom úspešnom 
spárovaní sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k spárovanému zariadeniu (musí byť zapnutý 
bluetooth), ak je toto zariadenie zapnuté. Poznámka: Všetky slúchadlá boli zresetované na 
továrenské nastavenia a dajú sa priamo spárovať so zariadením. 
 

 
  

Pre zapnutie stlačte a 1 sekundu podržte. 

Indikátor 



Manuálne pripojenie: Keď sú slúchadlá vypnuté, manuálne ich zapnite. Obe kontrolky začnú rýchlo 
blikať nabielo. Keď dôjde k pripojeniu medzi slúchadlami, bude kontrolka na pravom slúchadle 
pomaly blikať nabielo. Zapnite bluetooth na vašom zariadení a pripojte alebo spárujte zariadenie so 
slúchadlami. 
  



Použitie jedného slúchadla 
 
Automatické pripojenie: Vyberte z nabíjacieho puzdra jedno zo slúchadiel a počkajte, kým sa 
slúchadlo automaticky zapne. Kontrolka na slúchadle začne rýchlo blikať nabielo, po chvíli začne 
blikať pomaly. Zapnite bluetooth na vašom zariadení a vyhľadajte Mi True Wireless EBs Basic_R alebo 
Mi True Wireless EBs Basic_L, potom zariadenie spárujte s pravým alebo ľavým slúchadlom. Po 
prvom úspešnom spárovaní sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k spárovanému zariadeniu 
(musí byť zapnutý bluetooth), ak je toto zariadenie zapnuté. Poznámka: V prípade ľavého slúchadla 
(L) trvá automatické pripojenie relatívne dlho. 
 
 

 
  

Pre zapnutie stlačte a 1 sekundu podržte. 

Indikátor 



Manuálne pripojenie: Keď sú slúchadlá vypnuté, jedno z nich manuálne zapnite. Keď indikátor 
pomaly bliká nabielo, zapnite bluetooth na vašom zariadení a spárujte ho so slúchadlami. 
 
 
Reset slúchadiel 
 
Ak sa slúchadlá nedokážu pripojiť, zresetujte ich pomocou nasledujúceho postupu: Vyberte slúchadlá 
z nabíjacieho puzdra a uistite sa, že sú vypnuté. Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na oboch 
slúchadlách približne na 15 sekúnd. Keď kontrolka zabliká striedavo načerveno a nabielo (trikrát 2 
bliknutia), tlačidlo pustite a slúchadlá uložte späť do nabíjacieho puzdra. Slúchadlá vymažte zo 
zoznamu spárovaných zariadení a znovu ich spárujte s vaším zariadením. 
  



Prehľad funkcií 
 
Na oboch slúchadlách sa dajú používať nasledujúce funkcie: 
 
Prijatie/ukončenie hovoru 
Na prijatie/ukončenie hovoru jemne stlačte multifunkčné tlačidlo. 
 

 
 
Odmietnutie hovoru 
Na odmietnutie hovoru stlačte a podržte tlačidlo 1 sekundu. 
 

 
  

Stlačte a 1 sekundu podržte. 

Stlačte 



Prehrávanie/pozastavenia prehrávania hudby 
V pohotovostnom režime jemne stlačte multifunkčné tlačidlo, aby ste spustili/pozastavili prehrávanie 
hudby. 
Poznámka: Prehrávač hudby musí byť spustený v pozadí. 
 

 
 
Zapnutie hlasového asistenta 
V pohotovostnom režime dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo, aby ste zapli hlasového asistenta. 
Poznámka: Na vašom zariadení musí byť podporovaná a povolená funkcia hlasového asistenta a 
rýchleho zobudenia. 
 

 
  

Stlačte 

Dvakrát stlačte 



Prijatie druhého hovoru/prepínanie medzi hovormi 
Prichádzajúci hovor prijmete tak, že jemne stlačíte multifunkčné tlačidlo. Počas hovoru jemne stlačte 
multifunkčné tlačidlo, aby ste prijali druhý prichádzajúci hovor. Na prepínanie medzi hovormi dvakrát 
jemne stlačte multifunkčné tlačidlo. 
 
Prepínanie medzi slúchadlami a zariadením 
Počas hovoru stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo 1 sekundu, aby ste prepli zo slúchadiel na 
telefón alebo naopak. 
 
Stlmenie/obnovenie hovoru 
Počas hovoru dvakrát jemne stlačte multifunkčné tlačidlo, aby ste stlmili/obnovili hovor. 
  



Vlastnosti 
 

 

Bluetooth 5.0 

 
Funkcia uloženia a nabíjania 2 v 1. 

 
Nezávislý bezdrôtový dizajn. 

 
Ilustrácie výrobku, doplnky a užívateľské rozhranie v návode na použitie slúžia len na referenčné 
účely. V dôsledku vylepšovania sa výrobok a jeho funkcie môžu líšiť. 
  



Preventívne opatrenia 
 
Výstraha 
 
1. Výrobok nikdy nerozoberajte, neopravujte, ani neupravujte, pretože takéto zásahy môžu spôsobiť 

požiar alebo celkom zničiť výrobok. 
2. Nevystavujte výrobok príliš chladnému ani príliš horúcemu prostrediu (pod 0 °C alebo nad 45 °C). 
3. Počas používania zariadenia udržiavajte kontrolky mimo zraku detí a zvierat. 
4. Nepoužívajte výrobok počas búrky.  

Búrky môžu spôsobiť poruchu výrobku, ktorá zvýši riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom. 
5. Nečistite výrobok alkoholom ani inými prchavými tekutinami. 
6. Zabráňte kontaktu výrobku s tekutinami. 
7. Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. 
  



Upozornenie 
 
1. Ak ste výrobok nepoužívali dlhšie ako 2 týždne, odporúčame ho pred ďalším používaním nabiť. 
2. Používajte len certifikované nabíjačky od schválených výrobcov. 
3. Dlhodobé nepretržité používanie slúchadiel poškodzuje sluch. Nepoužívajte slúchadlá dlhý čas pri 

vysokej hlasitosti. 
4. Používanie slúchadiel do uší môže znížiť vnímanie zvukov z okolia. Nepoužívajte slúchadlá do uší v 

prostredí, kde by ich použitie mohlo predstavovať bezpečnostné riziko. Vo vonkajšom prostredí sa 
odporúča používať iba jedno slúchadlo. 

  



Technické parametre 
 
Názov: Mi True bezdrôtové slúchadlá Basic 
Model: TWSEJ04LS 
Prevádzková frekvencia: +8,85 dBm 
Max. výstupný výkon: 2 402 – 2 480 MHz 
 
Slúchadlá 
Rozmery: 26,65 × 16,4 × 21,6 mm 
Čistá hmotnosť: Pribl. 4,1 g (každé slúchadlo) 
Bezdrôtový dosah: 10 m (v prostredí bez prekážok) 
Kapacita batérie: 43 mAh (každé slúchadlo) 
Čas nabíjania: Pribl. 1,5 hod. 
Čas hovoru: Pribl. 4 hod. 
Pohotovostný režim: Pribl. 150 hod. 
Vstup: 5 V ═ 100 mA 
Typ batérie: Lítiovo-polymérová 
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0 
Bluetooth profily: HFP/A2DP/HSP/AVRCP 
 
Nabíjacie puzdro 
Rozmery: 62 × 40 × 27,2 mm 
Vstup: 5  ═ V 500 mA  Výstup: 5 V  ═ 150 mA 
Čas nabíjania: Pribl. 2 hod. 
Pohotovostný režim: Pribl. 4 mesiace 
Kapacita batérie: 300 mAh 
Typ batérie: Lítiovo-polymérová 
  



 
 
EÚ vyhlásenie o zhode 
Spoločnosť Liesheng Inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TWSEJ04LS je v súlade s 
požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o 
zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 
 
UPOZORNENIE 
V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. 
 
POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV. 
 

 
Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte slúchadlá dlho pri vysokej hlasitosti. 
  



OEEZ 
 

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) 
a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste 
mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho 

zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických 
zariadení, zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu 
predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac 
informácií o danom mieste ako aj o podmienkach takýchto zberných miest získate od inštalačnej 
firmy alebo od miestnych úradov. 
 

 
  



Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com  
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Výrobca: Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd. (spoločnosť Mi Ecosystem) 
 
Adresa: Suite and 1304, 13/F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, No.5 
Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Čína. 
 
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby 
v budúcnosti. 
 

http://www.mi.com/

