
Mi AirDots Pro – český návod 
 

 
 

Obsah balení: 
- Nabíjecí pouzdro 
- Sluchátka 
- 3 rozměry silikonových špuntů do uší 
- Návod 
- USB-C nabíjecí kabel 

 
Specifikace 

- Model TWSEJ01JY 
- Hmotnost 58g 
- Impedance 16Ω 
- Vstupní parametry 5V-1,1A 
- Dosah až 10m 
- Doba nabíjení 1h 
- Verze Bluetooth 4.2 
- Bluetooth profily BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP 
- Výdrž sluchátek až 3h podle stupně hlasitosti 

 
Nabíjení 
Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra, nabíjení začne automaticky. Nabíjecí pouzdro se nabíjí pomocí kabelu, který je součástí balení. Pouzdro se nabíjí – 
dioda bliká. Pouzdro je nabité – dioda svítí trvale 
Pokud diody na sluchátkách blikají, sluchátka jsou téměř vybitá. 
Pro zjištění stavu baterie nabíjecího pouzdra, stiskněte tlačítko na boku. Pokud dioda na pouzdře bliká, pouzdro je téměř vybité. Pokud trvale svítí, pouzdro je 
nabité. 
 
Párování 
Sluchátka vložte do pouzdra a stiskněte tlačítko na pouzdře na 2 vteřiny. Sluchátka se přepnou do párovacího módu. Vyhledejte v BT seznamu v telefonu a 
připojte. Pokud budete dotázáni na kód, zadejte „0000“ 
 
Párování se dvěma telefony 
Vložte do pouzdra jen jedno sluchátko a proveďte párování viz odstavec výše. Postup opakujte s druhým sluchátkem. Výsledek bude, že každé jedno sluchátko 
bude spárováno s jiným zařízením a budou fungovat nezávisle na sobě. 
Pozn. Před párováním se dvěma telefony obnovte tovární nastavení sluchátek, podržte tlačítko na pouzdře 10 vteřin 
 
Funkce 
Boční plocha na sluchátkách slouží k ovládání dotykem 

- Přijmutí hovoru – dvakrát klepněte prstem na plochu sluchátek 
- Play/Pauza – dvakrát klepněte prstem na plochu sluchátek 
- Při nošení jednoho sluchátka – dvakrát klepněte prstem pro aktivaci Google hlasového asistenta 

 
Aktivní potlačení okolního hluku (ANC) 
Klepněte na dotykovou plošku prstem a držte 3 vteřiny než uslyšíte, že je ANC zapnuté/vypnuté. 
 
 
 
Bezpečnostní upozornění 

- Odolnost sluchátek IPx4 – odolnost proti stříkající vodě, zejména proti potu 
- Nevystavujte sluchátka přímému ohni nebo vodě 
- Nedoporučuje se sluchátka používat v prašném nebo špinavém prostředí 
- Sluchátka používejte výhradně v rozmezí teplot -10 -55 Celsia nevystavujte je teplotám pod -40 nebo nad 70 Celsia 
- Baterie ve sluchátkách není vyměnitelná, nerozebírejte je 
- Vyhodit je můžete jen do kontejneru na elektroodpad k recyklaci 

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

https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

