
 

Mi True Wireless Earphones  

 

Instrukcja obsługi 

Model: TWSEJ01JY 

 

1. Przedstawienie produktu 

 

 
 

 

2. Opakowanie zawiera 
- Etui ładujące 

- Słuchawka x2 

- Końcówki silikonowe 3 pary 

- Kabel USB 

- Instrukcja obsługi 

 

3. Ładowanie 
● Ładowanie słuchawki 

Włóż słuchawki do ładowarki, automatycznie wejdą one w stan 

ładowania. 

● Ładowanie etui 

Jeśli wskaźnik powoli miga, oznacza to, że ładowarka nadal się 

ładuje; jeśli wskaźnik świeci się, oznacza to, że ładowarka jest w 

pełni naładowana. 

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu, włóż słuchawki do 

ładowarki i naciśnij przycisk funkcyjny, aby ją aktywować. Zaleca 

się naładowanie urządzenia przed użyciem. 

 

4. Wyświetlanie stanu baterii 
Słuchawka: Dioda Led słuchawki wskazuje poziom naładowania 

baterii: 

1. Gdy słuchawki są ładowane. 

2. Po wyjęciu słuchawki z ładowarki i ucha. 

Wskaźnik słuchawki świeci się przez 5 sekund, wskazując, że 

bateria jest w pełni naładowana; wskaźnik słuchawki miga, 

wskazując, że bateria jest rozładowana i należy ją naładować. 

Etui: Przy zamkniętej pokrywie ładowarki należy nacisnąć 

przycisk funkcyjny lub otworzyć pokrywę ładowarki: 

1. Wskaźnik ładowarki świeci się przez 5 sekund, wskazując, że 

bateria jest w pełni naładowana. 

2. Wskaźnik naładowania miga, wskazując, że bateria jest 

rozładowana i należy ją naładować. 

 

5. Uruchomienie 
Otwórz pokrywę ładowarki, słuchawki automatycznie się włączą. 

 

6. Połączenie 
Podłączenie nowego urządzenia 

1. Włóż słuchawki do ładowarki, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

funkcyjny przez 2 sekundy, wskaźnik ładowarki miga, a słuchawki 

czekają na połączenie. 

2. Włącz urządzenie Bluetooth i wyszukaj i połącz się z "Mi True 

Wireless Earphones". Jeśli wymagane jest podanie hasła, wpisz 

"0000". 

Podłączenie do dwóch urządzeń 

1. Włóż  słuchawkę do ładowarki, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

funkcyjny przez 2 sekundy, użyj urządzenia A do wyszukiwania i 

podłącz słuchawkę. 

2. Wyjmij słuchawkę podłączonego do urządzenia A z ładowarki, 

włóż drugą stronę słuchawki do ładowarki, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk funkcyjny przez 2 sekundy, użyj urządzenia B do 

podłączenia słuchawki, a następnie podłącz obie słuchawki do 

różnych urządzeń. 

Wskazówka: Przed użyciem tej funkcji, należy wyczyścić zapisy 

połączeń obu słuchawek. 

Utrata połączenia 

Gdy urządzenie wyłączy funkcję Bluetooth lub znajdzie się poza 

zasięgiem sieci bezprzewodowej, słuchawki wejdą w tryb 

czuwania. Jeśli połączenie nie zostanie przywrócone w ciągu 10 

minut, słuchawki przechodzą w stan uśpienia. 

Ponowne podłączenie 

Otwórz ładowarkę (ze słuchawkami w środku), słuchawki 

automatycznie połączą się ponownie z poprzednim urządzeniem. 

Jeśli nie ma zapisu połączenia lub żadne urządzenie Bluetooth 

nie może być pomyślnie podłączone, słuchawki automatycznie 

przechodzą w tryb czuwania. 

 

7. Usuwanie historii połączeń 
1. Włóż słuchawki do ładowarki. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez ponad 10 

sekund, wskaźnik włączy się, a następnie zwolnij przycisk. 

3. Słuchawki zostaną ponownie uruchomione, a stary zapis 

połączenia zostanie skasowany i przejdzie w tryb ponownego 

parowania. 

 

8. Deklaracja zgodności 

 
Niniejszym Tiinlab deklaruje, że sprzęt radiowy typu Mi True 

Wireless Earphones jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny 

tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym 

adresem internetowym: 

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

 

9. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
1. Unikać zapylonego, wilgotnego lub zanieczyszczonego 

środowiska. Unikać pól magnetycznych. Korzystanie z w takim 

otoczeniu może spowodować awarię obwodu. 

2. Urządzenie należy użytkować w temperaturach od -10°C do 

55°C i przechowywać jego akcesoria w temperaturach od -40°C 

do 70°C. Ekstremalne ciepło lub zimno może spowodować 

uszkodzenie urządzenia. W temperaturach poniżej 5°C, 

wydajność baterii ulegnie pogorszeniu. 

3. Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, które są łatwo 

narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. 

światło słoneczne, np. na desce rozdzielczej samochodu lub na 

parapecie. 

4. Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń o silnym 

potencjale magnetycznym lub pola elektryczne, takie jak 

kuchenki mikrofalowe i lodówki. 

 

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

