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 Omezení  
- 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 určena pro běžné domácí použití, nikoliv pro komerční použití.  

- Vyhněte se používání produktu v prašném, špinavém prostředí. Nevystavujte zařízení 

magnetickému poli. V opačném případě může dojít k poškození obvodů uvnitř zařízení.  

- Používejte zařízení v teplotách mezi -10°C a 55°C. Zařízení skladujte při teplotách mezi -40°C 

a 70°C. Extrémní horko nebo zima mohou poškodit zařízení. Při teplotách nižších než 5°C se 

zhorší výdrž baterií.  

- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu, třeba na palubní desky v autech, nebo 

okenní parapety.  

- Neumisťujte zařízení do blízkosti zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, 

jako jsou mikrovlnné trouby nebo ledničky.  

- V zařízení je integrovaná a nevyměnitelná Li-ion baterie. Nepokoušejte se ji ze zařízení 

vyjímat a vyměňovat.  

- 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.  

 

Základní charakteristika 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obsah balení 

 

 

Nabíjení 

Nabíjení sluchátek  
Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, automaticky se začnou nabíjet.  

  

Nabíjení nabíjecího pouzdra  
Připojte pouzdro na nabíječku prostřednictvím USB Type-C konektoru v jeho spodní části.  

Pokud dioda pomalu bliká, pouzdro se nabíjí. Dioda zůstane svítit, když je pouzdro nabité.  

  

Poznámka: Po vybalení jsou sluchátka zcela vypnutá. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a 

stiskněte tlačítko na boku pro jejich aktivaci. Je doporučeno sluchátka včetně pouzdra nabít před 

prvním použitím  



 
 

Zjištění stavu baterie  
Zjištění stavu baterie sluchátek  
Stav baterie sluchátek můžete zjistit ve dvou situacích:  

1) Když se sluchátka nabíjí v pouzdru  

2) Když sluchátka vyjmete z pouzdra nebo z uší.  

 

Diody na každém ze sluchátek se na 5 sekund rozsvítí, pokud je baterie ve sluchátkách plně nabitá. 

Pokud diody na sluchátkách blikají, znamená to, že je baterie slabá a je potřeba je brzy dobít. Pokud 

se diody nijak nerozsvěcí, znamená to, že baterie není ani plně dobitá, ani téměř vybitá  

  

Zjištění stavu baterie napájecího pouzdra  
Se zavřeným pouzdrem stiskněte krátce funkční tlačítko na boku, nebo otevřete pouzdro:  

1) LED dioda na pouzdře se na 5 sekund rozsvítí, což značí plné nabití pouzdra  

2) LED dioda na pouzdře bliká, což značí nízký stav baterie a brzkou potřebu jejího nabití  

  

Zapnutí sluchátek  
Otevřete dvířka pouzdra. Sluchátka se automaticky zapnou  

Připojení  

Připojení nového zařízení  
1) Vložte sluchátka do pouzdra. Stiskněte funkční tlačítko na pouzdře a držte jej stisknuté 2 

sekundy. Dioda na pouzdře začne blikat a sluchátka jsou připravena ke spárování  

2) Zapněte Bluetooth na vašem zařízení a připojte jej k „Mi True Wireless Earphones“. Pokud 

bude vyžadován PIN, zadejte „0000“.  

  

Připojení dvou zařízení  
1) Vložte pouze jedno sluchátko do pouzdra. Podržte funkční tlačítko 2 sekundy, na prvním 

zařízení vyhledejte sluchátko v Bluetooth nastavení a napárujte jej.  

2) Vyjměte sluchátko z pouzdra a vložte tam to druhé. Podržte funkční tlačítko 2 sekundy, na 

druhém zařízení vyhledejte sluchátko a napárujte jej.  

Výsledkem bude stav, kdy můžete mít každé sluchátko připojené nezávisle k jinému zařízení. 

Poznámka: Před párováním na dvě zařízení musíte sluchátka obnovit do továrního nastavení, tzn. 

vymazat všechna předchozí párování k zařízením.  

  

Ztráta připojení  
Pokud na vašem zařízení vypnete Bluetooth, nebo se dostanete mimo dosah bezdrátového 

připojení, sluchátka automaticky přejdou do standby módu. Pokud není připojení obnoveno do 10 

minut, sluchátka se uspí. Stačí je sundat z uší a nasadit znovu, sluchátka opět přejdou do standby 

módu.  



 
 
  

Znovu připojení  
Otevřete pouzdro (se sluchátky uvnitř), sluchátka se automaticky připojí k předchozímu zařízení. 

Pokud není ve sluchátkách uloženo žádné předchozí připojení (byla resetována), nebo posledně 

připojené zařízení není nalezeno v dosahu, sluchátka automaticky přejdou do standby módu.  

  

Vymazání historie připojení (reset do továrního nastavení)  
1) Vložte obě sluchátka do pouzdra  

2) Stiskněte a držte funkční tlačítko na boku déle než 10 sekund. Jakmile LED dioda zůstane 

svítit, tlačítko pusťte.  

3) Sluchátka se resetují a veškerá párovací historie sluchátek bude vymazána. Sluchátka 

přejdou do párovacího režimu.  

Funkce  
Každé sluchátko má dotykovou plošku na boku (kulatá plocha, stříbrně orámovaná).  

Dotykovou ploškou můžete provádět následující úkony:  

  

Příchozí hovory:  

Dvakrát tapněte na sluchátko, na jakékoliv straně, pro přijmutí hovoru. 

Hovor zavěsíte stejným způsobem.  

  

Hudba:  

Při nošení obou sluchátek:  

Dvakrát poklepejte na pravé sluchátko pro play/pause hudby. Dvakrát 

poklepejte na levé sluchátko pro vyvolání hlasového asistenta (Google 

Asistent / Siri dle připojeného telefonu).  

  

Při nošení jednoho sluchátka:  

Poklepejte na sluchátko dvakrát pro play/pause hudby.  

  

Poznámka: hlasový asistent potřebuje podporu přímo v připojeném zařízení a povolení hlasového 

asistenta v zařízení.  

  

Lze přepínat na sluchátkách písničky?  

Prozatím nelze. Funkce dotykových plošek jsou pevně dané. Můžete však přepínat písničky třeba na 

chytrých hodinkách od Xiaomi.   

  

Aktivní potlačení okolního hluku (ANC)  
Když máte sluchátka v uších, stiskněte a držte dotykovou plošku prstem po dobu 3 sekundy (na 

jakékoliv straně). Uslyšíte potvrzení, že je ANC zapnuté/vypnuté.  



 
 
Poznámka: Aktivní potlačení okolního hluku není dostupné při volání.  

  

Prohlášení o shodě  
Výrobce, společnost Tiinlab, prohlašuje, že toto radiové zařízení Mi True Wireless Earphones je v 
souladu s nařízením 2014/53/EU. Plné znění Evropského Prohlášení o shodě naleznete na adrese: 
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html  
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