
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi True Wireless Earphones Pro 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM SŁUCHAWEK 



 

 

 



1. Ładowanie 

- Ładowanie słuchawek 

Umieszczenie słuchawek w etui automatycznie rozpoczyna proces ładowania. 

- Ładowanie etui 

Kontrolka w trakcie ładowania pulsuje w wolnym tempie. Gdy ładowanie zostanie ukończone, 

kontrolka zaświeci światłem ciągłym. 

Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy umieścić słuchawki w etui oraz wcisnąć przycisk 

funkcyjny w celu aktywacji. Zalecamy pełne naładowanie słuchawek przed pierwszym użyciem. 

2. Sprawdzanie poziomu baterii 

- Sprawdzenie poziomu naładowania słuchawek 

Poziom naładowania słuchawek można sprawdzić na dwa sposoby: 

1. W trakcie ładowania słuchawek. 

2. Po wyjęciu słuchawek z etui lub uszu. 

Gdy kontrolka świeci ciągle przez 5 sekund oznacza to, że poziom naładowania baterii jest 

wystarczający. 

Gdy kontrolka pulsuje oznacza to, że poziom naładowania słuchawek jest niski i należy je 

podłączyć do ładowania. 

- Sprawdzenie poziomu naładowania etui 

Należy otworzyć osłonę etui lub nacisnąć przycisk funkcyjny gdy osłona etui jest zamknięta: 

Gdy kontrolka świeci ciągle przez 5 sekund oznacza to, że poziom naładowania baterii jest 

wystarczający. 

Gdy kontrolka pulsuje oznacza to, że poziom naładowania etui jest niski i należy je podłączyć do 

ładowania. 

 

3. Uruchamianie 

Po otwarciu etui słuchawki włączą się automatycznie. 

4. Używanie 
1. Wyjmij słuchawki z etui i umieść je w uszach zgodnie z oznaczeniem lewa (L) i prawa (R). 

2. Można zmienić wkładki douszne w celu lepszego dopasowania (rozmiar M nałożony jest 

domyślnie). 

Uwaga: Po użyciu należy umieścić słuchawki w etui. Przedłuży to ich żywotność oraz pomoże 

uniknąć ich zgubienia. 

 

 



5. Parowanie 

- Parowanie słuchawek z nowym urządzeniem 

1. Umieść słuchawki w etui, a następnie przytrzymaj przycisk funkcyjny przez minimum 2 sekundy. 

Kontrolka etui zacznie pulsować wskazując, że słuchawki czekają na sparowanie. 

2. Uruchom funkcję Bluetooth w urządzeniu, z którym słuchawki mają zostać sparowane, a 

następnie wyszukaj „Mi True Wireless Earphones”. Jeśli wyświetli się prośba o kod, wpisz „0000”. 

- Parowanie z dwoma urządzeniami 

1. Umieść jedną słuchawkę w etui, a następnie przytrzymaj przycisk funkcyjny przez minimum 2 

sekundy. 

Użyj pierwszego urządzenia w celu sparowania słuchawki. 

2. Po sparowaniu pierwszej słuchawki wyjmij ją z etui. Następnie umieść w etui drugą słuchawkę i 

przytrzymaj przycisk funkcyjny przez minimum 2 sekundy. 

Użyj drugiego urządzenia w celu sparowania słuchawki. Spowoduje to podłączenie każdej 

słuchawki do osobnego urządzenia. 

Uwaga: Przed użyciem tej funkcji należy wyczyścić historię parowania słuchawek z urządzenia. 

- Parowanie przerwane 

Gdy funkcja Bluetooth w urządzeniu jest wyłączona lub gdy słuchawki są poza zasięgiem, uruchomi 

się w słuchawkach funkcja oczekiwania na połączenie. Gdy pozostaną one nie połączone przez 10 

minut, wejdą one w stan uśpienia. Ponowne użycie słuchawek uruchomi tryb oczekiwania na 

połączenie. 

- Parowanie automatyczne 

Gdy słuchawki są umieszczone w etui, otwarcie go połączy je automatycznie z ostatnio używanym 

urządzeniem Bluetooth. Przy braku historii połączeń lub niepowodzeniu w parowaniu, otwarcie 

etui spowoduje uruchomienie trybu oczekiwania na połączenie. 

Uwaga: Jeśli słuchawki nie połączą się automatycznie należy połączyć je ręcznie w urządzeniu, z 

którym chcemy je sparować. 

Z uwagi na charakterystykę sygnału Bluetooth, w otoczeniu wielu sygnałów elektromagnetycznych 

o częstotliwości 2,4 GHz, słuchawki mogą się okazjonalnie rozłączać lub dźwięk może nie działać. 

 

 

 

 

 



6. Czyszczenie historii połączeń 
1. Umieść słuchawki w etui. 

2. Przytrzymaj przycisk funkcyjny etui przez minimum 10 sekund. Gdy kontrolka zaświeci na stałe, 

zwolnij przycisk. 

3. Słuchawki się zrestartują i uruchomią tryb parowania. Poprzednia historia połączeń została 

usunięta. 

7. Funkcje 
Połączenia przychodzące 
Dwukrotnie stuknij słuchawkę w celu odebrania lub 

zakończenia połączenia. 

Muzyka i asystent głosowy 
Podczas używania obu słuchawek: 

Dwukrotnie stuknij prawą słuchawkę w celu 

odtwarzania/pauzowania muzyki. 

Dwukrotnie stuknij lewą słuchawkę w celu uruchomienia 

asystenta głosowego. 

Wyjęcie słuchawki z ucha automatycznie zatrzymuje muzykę. 

 

 

Podczas używania jednej słuchawki: 

Dwukrotnie stuknij słuchawkę w celu odtwarzania/pauzowania muzyki. 

Uwaga: Funkcja asystenta głosowego wymaga wsparcia urządzenia oraz musi być on 

autoryzowany w urządzeniu. 

Funkcja redukowania szumów 
Załóż obie słuchawki i przytrzymaj jedną z nich przez 3 sekundy. Usłyszysz pikanie, które 

oznaczać będzie uruchomienie funkcji redukcji szumów. 

Uwaga: 

1. Funkcja redukcji szumów nie może zostać uruchomiona podczas rozmowy oraz podczas 

odbierania połączenia. 

2. Użyj najlepiej pasującej wkładki dousznej w celu uzyskania lepszej jakości dźwięku. 

3. Ilustracje produktu, akcesoriów oraz interfejsu w powyższej instrukcji są poglądowe. 

Produkt i jego funkcje mogą się różnić w zależności od ulepszeń urządzeń. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Specyfikacje 

Model: TWSEJ01JY       Port zasilania: USB-C 

Waga netto: 58 g       Łączność: Bluetooth 4.2 

Czas ładowania: 1 h       Czas pracy na baterii (bez etui): 

Impedancja: 16 Ω       3 h (80% głośności) 

Prąd wejściowy: 5 V 1.1 A      Czas pracy na baterii (z etui): 

Zasięg: 10 m       10h (80% głośności) 

Profile Bluetooth: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP 

9. Zasady bezpieczeństwa 

Nie wystawiaj baterii na zbyt wysokie działanie ciepła, jak np. światło słoneczne, ogień i tym 

podobne. 


