
 
Mi Sport Bluetooth Headset 

 

Instrukcja obsługi 

 

Obsługa słuchawek 
Wybierz odpowiedni rozmiar końcówki 

dousznej 

 
 

 
Dla większości osób średni rozmiar końcówki 

dousznej jest najbardziej odpowiedni. 

 

Zakładanie słuchawki 
Delikatnie wsuń słuchawkę do kanału 

słuchowego i upewnij się, że słuchawka nie 

wypada gdy lekko potrząsasz głową. 

 
 

Dla lepszej jakości dźwięku, zbliż mikrofon do 

ust. 

 

Parowanie słuchawek z telefonem 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, dioda LED 

zacznie migać na niebiesko. 

 
Uruchom moduł Bluetooth w telefonie oraz 

wyszukaj „Xiaomi Bluetooth headset” i kliknij, 

aby połączyć. 

 

Funkcje 

 

Odbieranie połączenia 
Podczas połączenia przychodzącego wciśnij 

przycisk jeden raz. 

 

Odrzucanie połączenia 
Aby odrzucić połączenie przytrzymaj przycisk 

przez 1 sekundę. 

 

Wybieranie ostatniego numeru 
Aby wybrać ostatni numer, dwukrotnie naciśnij 

przycisk na kablu. 

Wyciszenie 
Aby wyciszyć połączenie, dwukrotnie naciśnij 

przycisk na kablu. 

 

Połączenie na dwóch telefonach 
1. Postępuj zgodnie z instrukcją parowania z 

pierwszym telefonem oraz wyłącz słuchawkę. 

2. Włącz słuchawkę ponownie i uruchom tryb 

parowania. Sparuj drugi telefon ze słuchawką i 

połącz się ze słuchawką. 

3. Połącz się ze słuchawką na pierwszym 

telefonie, aby zakończyć parowanie na dwóch 

telefonach jednocześnie. 

 

Obsługa wielu połączeń 
Jeśli prowadzisz rozmowę, i nadejdzie 

następne połączenie, możesz odebrać drugą 

rozmowę poprzez naciśnięcie przycisku jeden 

raz. Trwające połączenie zostanie zawieszone. 

Aby przełączyć się miedzy połączeniami, 

naciśnij przycisk dwukrotnie. 

 

Cechy urządzenia 
Bluetooth w wersji 4.1 , kompatybilne w ponad 

99% telefonów komórkowych i tabletów. 

 

Chip Bluetooth CSR, zwiększający wydajność 

 

Wygodne uchwyty na ucho 

 

Kodek Audio APT-X 

 

Specyfikacja techniczna: 
Model:YDLYEJ01LM 

Reduckja szumów: CVC 

Wersja Bluetooth: V4.1 

Zasięg bluetooth: 10m 

Odtwarzanie muzyki: 7 godzin 

Waga: 17g 

Nazwa: Xiaomi Bluetooth Headset 

Czas ładowania: 2 godziny 

Czas czuwania: 280 godzin 

Wymiary: 27x29x30mm 

Profile Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP 

 

Uwagi 

1. Przed użyciem urządzenie przeczytaj 

instrukcję obsługi. 

2. Urządzenie przed pierwszym użyciem 

powinno być w pełni naładowane. 

3. Jeśli słuchawka nie jest używana przez 

ponad 3 miesiące, należy naładować baterię 

przed użyciem. 

4. Używaj ładowarek od certyfikowanych 

producentów. 

5. Jeśli słuchawka nie może zostać 

odnaleziona przez telefon, należy sprawdzić 

czy słuchawka jest w trybie parowania. 

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
1. Nigdy nie otwieraj lub modyfikuj słuchawki z 

żadnego powodu. Może to spowodować 

uszkodzenie urządzenia. 

2. Nie przechowuj słuchawki w ekstremalnych 

temperaturach (poniżej 0°C lub powyżej 45°C) 

3. Nie używaj słuchawki podczas burz. 

4. Nie używaj chemikaliów oraz silnych 

detergentów do czyszczenia produktu. 

5. Unikaj kontakty słuchawki z wodą. 

 

Certyfikaty i certyfikaty 

bezpieczeństwa 
To urządzenie jest zgodne z 

zasadniczymi wymaganiami i 

innymi stosownymi 

postanowieniami dyrektywy 

2014/53/UE. 

 

Informacje dotyczące utylizacji i 

recyklingu 
Symbol ten oznacza, że produkt ten 

musi być wyrzucony oddzielnie od 

zwykłego gospodarstwa 

domowego, zmarnowanego w 

momencie jego zakończenia. 

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na to, 

czy spoczywa na Państwa obowiązek utylizacji 

sprzętu. 
 

 

 

 

 
 

 

 


