
Fülhallgatók

Töltőtok

Jelzőfény kinyitáshoz USB Type-C töltőaljzat Fordítsa el a

Mágnesek

Szilikon fülhallgatók 
különböző méretben

Töltőcsatlakozó

Amazfit ZenBuds 
Termék használati útmutatója



Használat

Az alkalmazás telepítése

1.
2.
3.

4.

Nyissa meg az alkalmazást a telefonján, és regisztráljon, vagy jelentkezzen be a fiókjába.
Nyissa ki a töltőtokot, és vegye ki a fülhallgatókat.
Az alkalmazásban válassza a „Készülék hozzáadása“, majd a „Saját“ > „Saját készülékem“ 
elemet az Amazfit ZenBuds hozzáadásához. 
Szabályozhatja a ritmus visszajátszása funkciót, vagy további funkciókat próbálhat ki az 
alkalmazásban.

A felhasználói élmény javítása érdekében, a rendszer felhívásának 
megfelelően frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra.
A rendszerhez Android 5.0 vagy iOS 10.0, vagy ezek újabb verziói szükségesek.

Az Amazfit ZenBuds használata

A telefonjával olvassa be a QR-kódot az alkalmazás legutóbbi 
verziójának letöltéséhez és telepítéséhez.
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Az Amazfit ZenBuds csatlakoztatását és használatba vételét követően gondoskodjon róla, hogy 
a Bluetooth engedélyezve legyen.
Javasoljuk, hogy használat előtt az Amazfit ZenBuds fülhallgatókat töltse fel.

Töltés
Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba; ezt követően a fülhallgatók automatikusan töltési 
állapotba kerülnek.
A töltőtok töltéséhez használja a termékhez mellékelt USB Type-C töltőkábelt. Töltés közben a 
három, töltési szintet jelző fény egymást váltva villog. A töltés akkor van kész, amikor mind a 
három jelzőfény világít.
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A fülhallgatók akkumulátorszintjének megtekintése: A fülhallgatóknak a készülékhez való 
csatlakoztatását követően tekintse meg az akkumulátorszintet az alkalmazásban.
A töltőtok akkumulátorszintjének megtekintése: Nyissa ki a töltőtokot, és ellenőrizze a fehér 
jelzőfényeken, hogy a tok feltöltött állapotban van-e. Amikor a bal oldali jelzőfény az 
alacsony töltöttség jelzésére villog, kérjük, azonnal végezze el a töltést.

Az akkumulátorszint megtekintése

Kényelmes viselés

Válassza ki a fülének megfelelő méretű fülhallgatót, majd a fölhallgató szögének kisebb mértékű 
állításával biztosítsa, hogy az használat közben szorosan illeszkedjen a fülben, és így optimálisan 
kifejtse zajblokkoló hatását.

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk

A következő szimbólum azt jelenti, hogy a terméket a háztartási hulladéktól 
elkülönítetten kell ártalmatlanítani az élettartama végén. Kérjük, hogy vegye figyelembe, 
hogy az Ön felelőssége az elektronikus eszközök ártalmatlanítása az újrahasznosító 
központokban a természeti erőforrások megőrzése érdekében.

Tanúsítványok és biztonsági jóváhagyások

Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az A1943/
A1945 típusú rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU 
megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő webcímen: http://
en.amazfit.com/support.html
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