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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A ÚDRŽBA 
• Pozorně si přečtěte tento manuál. 

• Dlouhodobé vystavení hlasité hudbě může způsobit 

poškození sluchu. 

• Nepoužívejte sluchátko při provozu motorového vozidla 
nebo jízdního kola. 

• Sluchátko chraňte před pádem a ponořením do vody. 

• Pro děti ve věku do 8 let je nutný dohled dospělých. 

• Před prvním použitím sluchátka nabijte baterii na plnou 

kapacitu. 

• Sluchátko čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte 

žádné chemické přípravky ani vodu. 

• Sluchátko není hračka. Uchovávejte produkt mimo 

dosah zvířat a dětí mladších 8 let. 

• Nesprávné zacházení se sluchátkem, baterií 
a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava 
mohou vést k explozi či vzniku požáru. 

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

• Nevystavujte sluchátko a příslušenství dešti nebo 
vlhkému prostředí - produkty nejsou voděodolné. 

POPIS PRODUKTU A OBSAH BALENÍ 

SPECIFIKACE PRODUKTU 
Model: TWSEJ04LS 
Hmotnost: 4,1 g / 1 sluchátko 
Konektivita: BT 5.0 (HFP / HSP / A2DP / AVRCP) 
Dosah: 10 m 
Název BT zařízení: Mi True Wireless EBs Basic 
Doba přehrávaní: 4 h na 80 % hlasitosti 
Baterie sluchátek: lithiová 3,7 V @ 43 mAh / 1 sluchátko 
Doba nab. sluch.: 1,5 h 
Baterie pouzdra: lithiová | 3,7 V @ 300 mAh  
Nabíjení pouzdra: micro USB | 5 V @ 500 mA 
Doba nab. pouzdra: 2 h 
Provozní teplota: 0 až 45 °C 

1. Tlačítko 4. Mikrofon 
2. Nabíjecí kontakty 5. Silikonový špunt 
3. Kontrolka 

POPIS FUNKCÍ 
PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM 
Vložte sluchátka do pouzdra a připojte pouzdro k nabíječce. 

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ 
Sluchátka se automaticky zapnou při vyjmutí z  pouzdra a 
připojí se k posledně připojenému zařízení. Vypnout se 
opětovným vložením do pouzdra. Zapnout a vypnout je 
můžete taky podržením tlačítka na sluchátkách. 

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK 
Vyjměte obě sluchátka z pouzdra, po cca 3 s se kontrolka 
pravého sluchátka rozbliká bíle a sluchátka můžete spárovat 
s vašim zařízením. Vyhledejte sluchátka podle názvu Mi 
True Wireless EBs Basic. 
Obdobným způsobem postupujte v případě připojení 
jednoho sluchátka, ovšem vyjměte jenom 1 sluchátko. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE* 
Přijetí/ukončení hovoru: 1-krát zmáčkněte tlačítko 
Spuštění hlas. asistenta: 2-krát zmáčkněte tlačítko 
Přehrávání / pauza: 1-krát zmáčkněte tlačítko 

NABÍJENÍ 
Sluchátka se nabíjí automaticky po vložení do pouzdra. Jestli 
kontrolka svítí červeně sluchátka a pouzdro nabijte. Když se 
nabíjení dokončí, kontrolka svítí bíle a po 1 min. zhasne.  

OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ 
Vytáhněte sluchátka z pouzdra, podržte tlačítko na 
sluchátku min. 15 sekund, dokud kontrolka 3-krát střídavě 
neblikne červeně a bíle, pak tlačítko uvolněte. 

*funkce se liší v závislosti na připojeném zařízení 

Mi True Wireless Earbuds Basic 
Bezdrátová Bluetooth sluchátka 
Bezdrôtové Bluetooth slúchadlá 

CZ | NÁVOD K POUŽITÍ 

SK | NÁVOD NA POUŽITIE 

Dovozce | Dovozca 
Witty Trade s.r.o. 

Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10 
Česká republika 

www.xiaomi-czech.cz 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A ÚDRŽBA 
• Pozorně si přečtěte tento manuál. 

• Dlouhodobé vystavení hlasité hudbě může způsobit 

poškození sluchu. 

• Nepoužívejte sluchátko při provozu motorového vozidla 
nebo jízdního kola. 

• Sluchátko chraňte před pádem a ponořením do vody. 

• Pro děti ve věku do 8 let je nutný dohled dospělých. 

• Před prvním použitím sluchátka nabijte baterii na plnou 

kapacitu. 

• Sluchátko čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte 

žádné chemické přípravky ani vodu. 

• Sluchátko není hračka. Uchovávejte produkt mimo 

dosah zvířat a dětí mladších 8 let. 

• Nesprávné zacházení se sluchátkem, baterií 
a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava 
mohou vést k explozi či vzniku požáru. 

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

• Nevystavujte sluchátko a příslušenství dešti nebo 
vlhkému prostředí - produkty nejsou voděodolné. 

POPIS PRODUKTU A OBSAH BALENÍ 

SPECIFIKACE PRODUKTU 
Model: TWSEJ04LS 
Hmotnost: 4,1 g / 1 sluchátko 
Konektivita: BT 5.0 (HFP / HSP / A2DP / AVRCP) 
Dosah: 10 m 
Název BT zařízení: Mi True Wireless EBs Basic 
Doba přehrávaní: 4 h na 80 % hlasitosti 
Baterie sluchátek: lithiová 3,7 V @ 43 mAh / 1 sluchátko 
Doba nab. sluch.: 1,5 h 
Baterie pouzdra: lithiová | 3,7 V @ 300 mAh  
Nabíjení pouzdra: micro USB | 5 V @ 500 mA 
Doba nab. pouzdra: 2 h 
Provozní teplota: 0 až 45 °C 

1. Tlačítko 4. Mikrofon 
2. Nabíjecí kontakty 5. Silikonový špunt 
3. Kontrolka 

POPIS FUNKCÍ 
PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM 
Vložte sluchátka do pouzdra a připojte pouzdro k nabíječce. 

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ 
Sluchátka se automaticky zapnou při vyjmutí z  pouzdra a 
připojí se k posledně připojenému zařízení. Vypnout se 
opětovným vložením do pouzdra. Zapnout a vypnout je 
můžete taky podržením tlačítka na sluchátkách. 

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK 
Vyjměte obě sluchátka z pouzdra, po cca 3 s se kontrolka 
pravého sluchátka rozbliká bíle a sluchátka můžete spárovat 
s vašim zařízením. Vyhledejte sluchátka podle názvu Mi 
True Wireless EBs Basic. 
Obdobným způsobem postupujte v případě připojení 
jednoho sluchátka, ovšem vyjměte jenom 1 sluchátko. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE* 
Přijetí/ukončení hovoru: 1-krát zmáčkněte tlačítko 
Spuštění hlas. asistenta: 2-krát zmáčkněte tlačítko 
Přehrávání / pauza: 1-krát zmáčkněte tlačítko 

NABÍJENÍ 
Sluchátka se nabíjí automaticky po vložení do pouzdra. Jestli 
kontrolka svítí červeně sluchátka a pouzdro nabijte. Když se 
nabíjení dokončí, kontrolka svítí bíle a po 1 min. zhasne.  

OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ 
Vytáhněte sluchátka z pouzdra, podržte tlačítko na 
sluchátku min. 15 sekund, dokud kontrolka 3-krát střídavě 
neblikne červeně a bíle, pak tlačítko uvolněte. 

*funkce se liší v závislosti na připojeném zařízení 

Mi True Wireless Earbuds Basic 
Bezdrátová Bluetooth sluchátka 
Bezdrôtové Bluetooth slúchadlá 

CZ | NÁVOD K POUŽITÍ 

SK | NÁVOD NA POUŽITIE 

Dovozce | Dovozca 
Witty Trade s.r.o. 

Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10 
Česká republika 

www.xiaomi-czech.cz 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A ÚDRŽBA 
• Pozorně si přečtěte tento manuál. 

• Dlouhodobé vystavení hlasité hudbě může způsobit 

poškození sluchu. 

• Nepoužívejte sluchátko při provozu motorového vozidla 
nebo jízdního kola. 

• Sluchátko chraňte před pádem a ponořením do vody. 

• Pro děti ve věku do 8 let je nutný dohled dospělých. 

• Před prvním použitím sluchátka nabijte baterii na plnou 

kapacitu. 

• Sluchátko čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte 

žádné chemické přípravky ani vodu. 

• Sluchátko není hračka. Uchovávejte produkt mimo 

dosah zvířat a dětí mladších 8 let. 

• Nesprávné zacházení se sluchátkem, baterií 
a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava 
mohou vést k explozi či vzniku požáru. 

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

• Nevystavujte sluchátko a příslušenství dešti nebo 
vlhkému prostředí - produkty nejsou voděodolné. 

POPIS PRODUKTU A OBSAH BALENÍ 

SPECIFIKACE PRODUKTU 
Model: TWSEJ04LS 
Hmotnost: 4,1 g / 1 sluchátko 
Konektivita: BT 5.0 (HFP / HSP / A2DP / AVRCP) 
Dosah: 10 m 
Název BT zařízení: Mi True Wireless EBs Basic 
Doba přehrávaní: 4 h na 80 % hlasitosti 
Baterie sluchátek: lithiová 3,7 V @ 43 mAh / 1 sluchátko 
Doba nab. sluch.: 1,5 h 
Baterie pouzdra: lithiová | 3,7 V @ 300 mAh  
Nabíjení pouzdra: micro USB | 5 V @ 500 mA 
Doba nab. pouzdra: 2 h 
Provozní teplota: 0 až 45 °C 

1. Tlačítko 4. Mikrofon 
2. Nabíjecí kontakty 5. Silikonový špunt 
3. Kontrolka 

POPIS FUNKCÍ 
PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM 
Vložte sluchátka do pouzdra a připojte pouzdro k nabíječce. 

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ 
Sluchátka se automaticky zapnou při vyjmutí z  pouzdra a 
připojí se k posledně připojenému zařízení. Vypnout se 
opětovným vložením do pouzdra. Zapnout a vypnout je 
můžete taky podržením tlačítka na sluchátkách. 

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK 
Vyjměte obě sluchátka z pouzdra, po cca 3 s se kontrolka 
pravého sluchátka rozbliká bíle a sluchátka můžete spárovat 
s vašim zařízením. Vyhledejte sluchátka podle názvu Mi 
True Wireless EBs Basic. 
Obdobným způsobem postupujte v případě připojení 
jednoho sluchátka, ovšem vyjměte jenom 1 sluchátko. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE* 
Přijetí/ukončení hovoru: 1-krát zmáčkněte tlačítko 
Spuštění hlas. asistenta: 2-krát zmáčkněte tlačítko 
Přehrávání / pauza: 1-krát zmáčkněte tlačítko 

NABÍJENÍ 
Sluchátka se nabíjí automaticky po vložení do pouzdra. Jestli 
kontrolka svítí červeně sluchátka a pouzdro nabijte. Když se 
nabíjení dokončí, kontrolka svítí bíle a po 1 min. zhasne.  

OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ 
Vytáhněte sluchátka z pouzdra, podržte tlačítko na 
sluchátku min. 15 sekund, dokud kontrolka 3-krát střídavě 
neblikne červeně a bíle, pak tlačítko uvolněte. 

*funkce se liší v závislosti na připojeném zařízení 

Mi True Wireless Earbuds Basic 
Bezdrátová Bluetooth sluchátka 
Bezdrôtové Bluetooth slúchadlá 

CZ | NÁVOD K POUŽITÍ 

SK | NÁVOD NA POUŽITIE 

Dovozce | Dovozca 
Witty Trade s.r.o. 

Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10 
Česká republika 

www.xiaomi-czech.cz 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A ÚDRŽBA 
• Pozorně si přečtěte tento manuál. 

• Dlouhodobé vystavení hlasité hudbě může způsobit 

poškození sluchu. 

• Nepoužívejte sluchátko při provozu motorového vozidla 
nebo jízdního kola. 

• Sluchátko chraňte před pádem a ponořením do vody. 

• Pro děti ve věku do 8 let je nutný dohled dospělých. 

• Před prvním použitím sluchátka nabijte baterii na plnou 

kapacitu. 

• Sluchátko čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte 

žádné chemické přípravky ani vodu. 

• Sluchátko není hračka. Uchovávejte produkt mimo 

dosah zvířat a dětí mladších 8 let. 

• Nesprávné zacházení se sluchátkem, baterií 
a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava 
mohou vést k explozi či vzniku požáru. 

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

• Nevystavujte sluchátko a příslušenství dešti nebo 
vlhkému prostředí - produkty nejsou voděodolné. 

POPIS PRODUKTU A OBSAH BALENÍ 

SPECIFIKACE PRODUKTU 
Model: TWSEJ04LS 
Hmotnost: 4,1 g / 1 sluchátko 
Konektivita: BT 5.0 (HFP / HSP / A2DP / AVRCP) 
Dosah: 10 m 
Název BT zařízení: Mi True Wireless EBs Basic 
Doba přehrávaní: 4 h na 80 % hlasitosti 
Baterie sluchátek: lithiová 3,7 V @ 43 mAh / 1 sluchátko 
Doba nab. sluch.: 1,5 h 
Baterie pouzdra: lithiová | 3,7 V @ 300 mAh  
Nabíjení pouzdra: micro USB | 5 V @ 500 mA 
Doba nab. pouzdra: 2 h 
Provozní teplota: 0 až 45 °C 

1. Tlačítko 4. Mikrofon 
2. Nabíjecí kontakty 5. Silikonový špunt 
3. Kontrolka 

POPIS FUNKCÍ 
PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM 
Vložte sluchátka do pouzdra a připojte pouzdro k nabíječce. 

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ 
Sluchátka se automaticky zapnou při vyjmutí z  pouzdra a 
připojí se k posledně připojenému zařízení. Vypnout se 
opětovným vložením do pouzdra. Zapnout a vypnout je 
můžete taky podržením tlačítka na sluchátkách. 

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK 
Vyjměte obě sluchátka z pouzdra, po cca 3 s se kontrolka 
pravého sluchátka rozbliká bíle a sluchátka můžete spárovat 
s vašim zařízením. Vyhledejte sluchátka podle názvu Mi 
True Wireless EBs Basic. 
Obdobným způsobem postupujte v případě připojení 
jednoho sluchátka, ovšem vyjměte jenom 1 sluchátko. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE* 
Přijetí/ukončení hovoru: 1-krát zmáčkněte tlačítko 
Spuštění hlas. asistenta: 2-krát zmáčkněte tlačítko 
Přehrávání / pauza: 1-krát zmáčkněte tlačítko 

NABÍJENÍ 
Sluchátka se nabíjí automaticky po vložení do pouzdra. Jestli 
kontrolka svítí červeně sluchátka a pouzdro nabijte. Když se 
nabíjení dokončí, kontrolka svítí bíle a po 1 min. zhasne.  

OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ 
Vytáhněte sluchátka z pouzdra, podržte tlačítko na 
sluchátku min. 15 sekund, dokud kontrolka 3-krát střídavě 
neblikne červeně a bíle, pak tlačítko uvolněte. 

*funkce se liší v závislosti na připojeném zařízení 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


