
Przed użyciem przeczytaj dokładnie tą instrukcję
i zachowaj ją na przyszłość

Akcesoria: Kabel USB-C, Wymienne końcówki
douszne x4 (XS/S/M/L, Na słuchawkach rozmiar M)
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PRODUKT

Etui ładujące Słuchawki
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ŁADOWANIE
- Ładowanie słuchawek
Gdy słuchawki zostaną umieszczone w etui ładującym automatycznie
rozpocznie się ładowanie.
- Ładowanie etui ładującego
Kontrolka na etui ładujących będzie powoli migać podczas ładowania
i zostanie zapalona po zakończeniu ładowania.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem słuchawki są nieaktywne. Aby 
aktywować włoż słuchawki do etui i naciśnij przycisk funkcyjny.
Przed pierwszym użyciem zalecamy pełne naładowanie słuchawek.

SPRAWDZANIE POZIOMU BATERII
-Sprawdzanie poziomy baterii w słuchawkach
Poziom naładowania baterii w słuchawkach można sprawdzić na dwa
 sposoby:
1. Podczas ładowania słuchawek
2. Podczas wyjmowania słuchawk z etui łądującego lub z uszu.
Gdy lampka wskaźnika słuchawek świeci przez 5 sekund, oznacza to, że
poziom naładowania baterii jest wystarczający. Gfy lampka kontrolna
słuchawek mruga, oznacza to, że poziom naładowania jest niski i należy
go naładować.
- Sprawdzanie poziomy naładowania etui ładującego
Otwórz pokrywę etui ładującego lub naciśnij przycisk funkcyjny.
Jeśli pokrywa  etui ładującego jest zamknięta:

Gdy lampka kontrolna etui pozostaje zapalona przez 5 sekund,
oznacza to, że bateria jest naładowana wystarczająco.
Gdy lampka kontrolna etui ładującego mruga, oznacza to, że poziom
naładowania baterii w etui jesr nisi i należy go naładować.

WŁĄCZANIE
Po otwarciu etui ładującego słuchawki włączą się automatycznie.

NOSZENIE
1. Wyjmij słuchawki z etui ładującego i włóż je do uszu zgodnie z
oznaczeniami. Słuchawka z literą L do lewego ucha a słuchawka z literą R
do prawego ucha.
2. W każdej chwili możesz przełożyć końcówki douszna tak, aby idealnie
pasowały do twojego ucha (domyślnie na słuchawkach
znajduje się rozmiar M).

PAROWANIE
Podłączanie słuchawek do nowego urządzenia
1. Umieść słuchawki w etui ładującym  a następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk funkcyjny przez 2 sekundy. Wskaźnik etui zacznie migać,
wskazując, że słuchawki czekają na połączenie.
2. Włącz bluetooth w swoim telefonie, a następnie zlokalizuj i połącz się
z “MI true wireless earphones”. Jeżeli będzie wymagane hasło
wprowadź: 0000.
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PODŁĄCZENIE DWÓCH URZĄDZEŃ
1. Umieść jedną ze słuchawek w etui ładującym, a następnie naciśnij
i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 2 sekundy. Użyj urządzenia A, aby
wyszukać słuchawkę i podłącz ją.
2. Po podłączeniu pierwszej słuchawki do urządzenia A, wyciągnij
słuchawkę z etui ładującego. Teraz umieśc drugą słuchawką w etui
ładującym, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny na etui
przez 2 sekundy. Użyj urządzenia B do wyszukania i połączenia się
ze słuchawką. 

Uwaga: Przed użyciem tej funkcji Historia połączeń (bluetooth)
każdej słuchawki musi zostać wyczyszczona.

PRZERWANIE POŁĄCZENIA
Gdy bluetooth w urządzeniu jest wyłączony lub gdy słuchawki są
poza zasięgiem, automatycznie wejdą w tryb oczekiwania na 
połączenie. Jeśli słuchawki pozostają niepołączone przez 10 minut
przejdą w tryb uśpienia. Założenie słuchawek ponownie je wybudzi
i przejdą w tryb połączenia.

AUTOMATYCZNE POŁĄCZENIE
Gdy słuchawki znajdują się w etui ładującym, otwarcie etui spowoduje
automatyczne połączenie się słuchawek z najczęściej parowanym
urządzeniem bluetooth.  Jeżeli słuchawki nie wykryją urządzenia bluetooth,
automatycznie przejdą W tryb oczekiwania.

Uwaga: Jeżeli słuchawki nie mogą połączyć sie automatycznie, musisz
ręcznie sparować słuchawki za pomocą ustawień bluetooth w urządzeniu.
Ze względu na charakterystykę połączenia sygnału bluetooth,
W otoczeniu sieci 2,4 GHz, może wystąpić sporadycznie rozłączenie
lub chwilowy zanik dzwięku.

CZYSZCZENIE HISTORII POŁĄCZEŃ
1. Umieść słuchawki w etui ładującym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny na etui przez co najmniej 
10 sekund. Gdy lampka statusu pozostanie zapalona, zwolnij przycisk.
3. Słuchawki uruchomią się ponownie i przejdą w tryb parowania.
Poprzednia historia połączeń bluetooth zostanie wyczyszczona.

PRZEGLĄD FUNKCJI

 
POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCE
Delikatnie dotknij jednej ze słuchawek.
Dwa razy, aby odebrać / zakończyć połączenie
ASYSTENT MUZYCZNY I GŁOSOWY
Podczas noszenia obu słuchawek:
Delikatnie dotknij prawej słuchawki (R),
aby odtwarzać / zatrzymać muzykę.
Delikatnie stuknij dwukrotnie lewą (L) słuchawkę,
aby uzyskać dostęp do asystenta głosowego.
Wyjęcie słuchawki automatycznie
wstrzymuje muzykę.
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PODCZAS NOSZENIA JEDNEJ SŁUCHAWKI:
Delikatnie dotknij słuchawki dwukrotnie aby odtwarzać / wstrzymać
muzykę, 

Uwaga: Funkcja asystenta głosowego wymaga obsługi urządzenia i asystent
musi być autoryzowany na urządzeniu.

TRYB REDUKCJI SZUMÓW
Noś obie słuchawki, naciśnij jedną z nich przez 3 sekundy. Usłyszysz sygnał
dzwiękowy który wskaże, że słuchawki weszły w trub redukcji szumów.
Uwaga:
1. Trybu redukcji szumów nie można włączyć podcas połączenia ani
w trakcie odbierania połączenia.
2. Znajdź końcówkę douszną która najepiej będzie pasowała do twojego ucha.
3. Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi
zostały stworzone wyłącznie do celów informacyjnych. Rzeczywisty produkt
i funkcje mogą różnić się w zależności od wersji produktu.

DANE TECHNICZNE:
- Model: TWWSEJO1JY
- Waga netto: 58g
- Czas ładowania: 1 godzina
- Wejście: 5V     1,1 A
- Zasięg bezprzewodowy: 10 metrów
- Profile Bluetooth: BLE / HFP / HSP / A2DP / AVRCP

                  Hereby Tiinlab oświadcza, że urządzenia radiowe typu MI
                  True Wireless Earphones są zgodne z dyrektywą 2014/53/EU.
                  Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny
pod adresem: https://www.mi.com/en/service/support/declaration.htm

- Port ładowania: USB typu C
- Łączność: Bluetooth 4.2
- Żywotnośc baterii w słuchawkach:
3 godziny (przy 80% głośności)
-Całkowity czas pracy baterii (z etui):
10 godzin (przy 80% głośności
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