
Mikro-USB töltőport 
Hangerő + 
Hangerő - 

Bekapcsológomb 

Mikrofon jelző 

Az  M i  B luetooth nyakpántos fü lha l lgató  haszná lat i  útmutatója  
Használat előtt f igyelmesen olvassa el ezt a útmutatót, és tartsa meg jövőbeli használatra. 

Lejátszási idő: 8 óra 
Méretek: 205 x 175 x 39 mm 

Funkciók 

bejövő hívások 

Nyomja meg: felvesz 
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva: elutasít 

Zene 

Nyomja meg: hangerő + 
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva: következő szám 
Nyomja meg: hangerő - 
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva: előző szám 

Nyomja meg: • 1: 
lejátszás/szünet 

Megjegyzés: 
Teljesítmény és hangerő kijelzés: az iOS támogatás nem biztos, 
hogy egyéb eszközöket is támogat. 
Ne használja a hordozható töltőt az Mi Bluetooth  nyakpánt  
és fülhallgató töltéséhez. 

WEEE 
Az ezzel a szimbólummal jelölt elektromos és elektronikus 
eszközöket nem szabad a hagyományos háztartási hulladékkal 
együtt kidobni, hanem össze kell gyűjteni és elkülöníteni a környezet 
megóvása érdekében. 
Az Ön Tiinlab kereskedője tanácsot ad Önnek az országában 
követendő, helyes ártalmatlanítási gyakorlatról. 
Ne tegye ki az elemeket napfény, tűz és hasonlók hatásának. 

CE 
A Tiinlab ezúton kijelenti, hogy a vezeték nélküli fejhallgató 
megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető elvárásainak és vonatkozó 
rendelkezéseinek. 

Termék áttekintése Bekapcsolás 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, 
amelyet kék felvillanás követ az egység bekapcsolásához. Az 
egységet párosítani kell, amikor először kapcsolják be. 

Kikapcsolás 
Az egység kikapcsolásához nyomja és tartsa lenyomva a 
bekapcsológombot 3 másodpercig, amelyet egy piros fény felvillanása 
követ. 

Töltés 
A jelzőfény pirosra vált, és kikapcsolamikor az eszköz teljesen fel van 
töltve. Ha be van kapcsolva, az egység újraindul a töltés során. 

Csatlakoztatás 
• Új Bluetooth eszközhöz való csat lakoztatás
Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a 
bekapcsológombot 3 másodpercig , amelyet egy kék fény felvillanása 
követ, és az egység készen áll a csatlakozásra. Kapcsolja be a 
Bluetooth funkciót a telefonján, és keresse meg az „Mi Bluetooth 
nyakpántos fülhallgató“ elemet. Ha telefonja jelszót kér, írja be: 
'0000', és a jelzőfény kék színre vált. 

• Újracsatlakozás
Miután bekapcsolta, az egység újracsatlakozik a legutóbb párosított 
eszközhöz. Ha nincs csatlakozási előzmény, vagy az eszköz nem 
csatlakozik újra egyetlen eszközhöz sem, az egység készenléti 
üzemmódba vált, és vár a csatlakoztatásra. 

• Csat lakozás i e lőzmények tör lése
Bekapcsolt állapotban, nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő + és 
Hangerő - gombokat 5 másodpercig az összes csatlakozási előzmény 
törléséhez. Ezután az egység készenléti üzemmódba vált, és vár a 
csatlakoztatásra. 

• Kapcsolat megszakadása
Amikor telefonja kikapcsolja a Bluetooth funkciót, vagy a vezeték nélküli 
hálózat hatókörén kívül tartózkodik, az egység készenléti üzemmódba vált. 
Ha a kapcsolat nem áll vissza 5 percen belül, az egység automatikusan 
kikapcsol. 

Tulajdonságok 
Típus: LYXQEJO1JY 
Impedancia: 32Ω 
Tömeg: 40 g 
Töltő port: Mikro-USB 
Frekvenciaválasz: 20–20.000 Hz 
Bemenet: 5 V = 1,0 A 
Vezeték nélkül csatlakozás: Bluetooth 4.1 
Bluetooth profilok: HFP/HSP/A2DP/AVRCP 
Vezeték nélküli hatótávolság: 10 m 
Érzékenység: 100 dB 
A csomag tartalma: Mi Bluetooth nyakpántos fülhallgató 
Mikro-USB töltő kábel, használati útmutató. 
Töltési idő: 2 óra 
Készenléti idő: 200 óra 
Beszélgetési idő: 10 óra 
 


