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Poděkování
Děkujeme Vám za nákup sluchátek Mi Sports Bluetooth Headset. Věříme, že Vám bude
výrobek dlouho a poctivě sloužit.
Proto prosíme věnujte chvilku času k přečtení této příručky, aby Vám sluchátka spolehlivě
fungovala co nejdéle.
V případě jakýchkoliv dotazů a problémů nás prosím kontaktujte na podpoře Xiaomi-Store.cz
Váš Tým Xiaomi-Store.cz

Bezpečnostní informace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která
jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a
podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj
vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se
neměly dostat na standardní skládku. Vysloužilý elektrospotřebič nám můžete přinést
k ekologické likvidaci i do naší prodejny (www.xiaomi-store.cz). Sběr a likvidaci
elektroodpadu pro nás zajišťuje REMA Systém, a.s.
Výrobek se nepokoušejte rozebírat. V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na náš servis
Xiaomi-Store.cz a nepokoušejte se výrobek opravovat svépomocí.
Obecné bezpečnostní pokyny
- Před použitím sluchátek věnujte pozornost všem bezpečnostním a provozním
pokynům, uvedeným v tomto návodu
- Veškerý nestandardní servis přenechte našemu servisu Xiaomi-Store.cz
- Společnost PRG Trading Group s.r.o. není zodpovědná za případné škody na zdraví
nebo na majetku v souvislosti s používáním výrobku. Jakékoliv používání v rozporu se
zákonem je zakázané. Uživatelé jsou zodpovědní za používání tohoto výrobku
v souladu s instrukcemi, zde obsaženými. Společnost PRG Trading Group s.r.o. není
zodpovědná za nesprávné použití výrobku.
Symbol přeškrtnutého kontejneru
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na
obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po
ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do
netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.
Omezení používání
- Sluchátka jsou certifikována normou IPx4, jsou tedy odolná proti stříkající vodě a
zejména stékajícímu potu
- Sluchátka nevystavujte přímému ohni ani vodě (sprchování, plavání apod.).
- Sluchátka jsou určen pro běžné domácí použití, nikoliv pro komerční použití.
Baterie
- V zařízení je integrovaná a nevyměnitelná 110mAh Li-ion baterie. Nepokoušejte se ji
ze zařízení vyjímat a vyměňovat.

Popis výrobku

Použití výrobku
Přístroj doporučujeme před prvním použitím nabít. Konektor najdete pod krytkou na pravém
sluchátku. MicroUSB kabel je součástí dodávky, ale můžete použít i nabíječku od svého
telefonu. Nabíjení je indikováno svícením červené LED diody, po nabití dioda svítí bíle.
Po nabití můžete sluchátka spárovat se svým telefonem/tabletem/počítačem. Stačí je
odpojit od nabíječky a podržet zapínací tlačítko na dálkovém ovládání tak dlouho, dokud
nezačne dioda rychle bíle blikat. Tím jsou sluchátka v párovacím režimu a ve svém telefonu
je v Bluetooth nastavení naleznete pod čínským označením. Po spárování dioda přestane
rychle blikat. V telefonu rovněž uvidíte, že sluchátka jsou připojena a můžete začít přehrávat
hudbu.
Sluchátka mohou být spárována se dvěma zařízeními najednou, a dokonce k oběma
najednou připojena. Příchozí hovory tak jdou z obou telefonů do sluchátek, odchozí hovory
můžete přesměrovat do sluchátek z obou zařízení. Záleží však na konkrétních zařízeních,
některé nemusí v takovém režimu fungovat ideálně.
Vypnutí i zapnutí sluchátek provádíte delším podržením zapínacího tlačítka na dálkovém
ovládání, dokud ve sluchátkách neuslyšíte zvuk, označující zapnutí či vypnutí sluchátek. Při
zapnutím Bluetooth ve vašem přístroji dojde po zapnutí k automatickému připojení
sluchátek, což rovněž poznáte díky hlasovému oznámení.
Oznámení se bohužel špatně popisují, ale po chvíli vám bude jasné, co které znamená.
Tlačítko na dálkovém ovládání neslouží pouze pro zapínání a vypínání sluchátek. V průběhu
přehrávání hudby můžete krátkým stiskem tlačítka vyvolat pauzu, dvě rychlé stisknutí
znamenají vytočení naposledy volaného čísla.
Pokud Vám někdo volá, krátkým stiskem tlačítka můžete hovor přijmout a rovněž ukončit. Při
příchozím hovoru se sluchátka pokusí přečíst, kdo vám volá, nicméně v češtině to nebývá
příliš úspěšné.

Na pravém uchu můžete dvojící tlačítek +/- nastavovat hlasitost sluchátek, nezávisle na
telefonu.
Stav nabití baterie sluchátek můžete poznat buď přímo v telefonu (jak Xiaomi telefony, tak
iOS telefony zobrazují stav baterie na stavové liště), případně pokud je stav baterie 30% a
nižší, hlasové oznámení Vám jednou za pár minut připomene, že máte sluchátka nabít, nebo
se brzy vypnou.
Ke sluchátkům je přibaleno 5 velikostí silikonových špuntů, svoji velikost by si měl najít
každý. Špunt ze sluchátek normálně sundejte a nasaďte správnou velikost.

Parametry
Položka
Hmotnost
Standby
Přehrávání
hudby/telefonování
Způsob připojení
Vzdálenost připojení

Mi Sports Bluetooth Headset, YDLYEJ01LM
17,8g
280h
Až 7 hodin
Bluetooth 4.1, HFP / HSP / A2DP / AVRCP
Až 10m od vysílacího zařízení

V případě reklamací, problémů a pozáručního servisu nás prosím kontaktujte na
info@xiaomi-store.cz
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