Hogyan kell használni
Mi Bluetooth Headset mini
Felhasználói kézikönyv

1. A megfelelő füldugó méret kiválasztása

Nagy

Közepes

2. Headset viselése

Közepes

Többfunkciós
gomb

Test

Jelző dióda
Mikrofon

Óvatosan helyezze a fülhallgatót a fülcsatornájába úgy,
hogy azt ne lehessen könnyen mozgatni.

Füldugó
Töltő
csatlakozások
Töltőállomás

Figyelmeztetés: A headset használata rontja a
környezete érzékelését. Ne használja olyan
helyen, ahol veszélyeztetheti az ön
biztonságát.

Megjegyzés

Termék tulajdonságai

2 beszélgetés fogadása és közöttük való
átkapcsolás:
A készülékről történő beszélgetés fogadásához
nyomja meg a többfunkciós gombot. Ha ezzel
egy időben a másik készülékre hívása érkezik
és szeretné azt fogadni
, kétszer egymás után nyomja meg a
többfunkciós
gombot, ezzel a headset tartja az első hívását
és átkapcsol a második hívásra. A többfunkciós
gomb ismételt kétszeri megnyomásával
tetszőlegesen átkapcsolhat a folyamatban lévő
beszélgetések között.

Kapcsoljon át a headset és
a készülék között.
A készülékére történő átkapcsoláshoz nyomja meg
és tartsa a beszélgetés során 1 másodpercig
benyomva a többfunkciós gombot.

Lehalkítás
A lehalkításhoz/beszélgetési hang
bekapcsolásához nyomja meg kétszer a
többfunkciós gombot.

Bluetooth 4.1

Ez a termék Bluetooth 4.1
csatlakozást használ és
kompatibilis a legtöbb ismert
telefonnal és tablettel.

Ez a termék a CSR bluetooth chipet a
megbízható Bluetooth átvitelhez a
mellékelt tartozékokkal kombinálja.

Jellemzők
Név: Mi Bluetooth Headset mini
Modell: LYEJ05LM

Telefonáláskor gondoskodjon arról, hogy a mikrofon ne
legyen letakarva.
Úgy állítsa be a mikrofont, hogy az a
szája felé irányuljon. Ezzel biztosítja a tiszta és érthető
hangot.

Tömeg: 12,2 g

Akkumulátor kapacitása: 40 mAh Üzemelési idő: 60 óra
Feltöltési idő: közel 1 óra
Hatótávolság: 10 m-ig
Maximális jelerősség: +9 dBm
Üzemi rádiófrekvencia: 2401 - 2480 MHz
Vezeték nélküli csatlakozás: Bluetooth 4.1
Akkumulátor típusa: Li-ion polimer akkumulátor
Bluetooth interfész: HFP/A2DP/ HSP/AVRCP
Zenelejátszás maximális ideje: közel 3 óra

1. Használat előtt gondosan olvassa el a
felhasználói kézikönyvet és őrizze meg,
mert máskor is szüksége lehet rá.
2. Első használat előtt győződjön meg
arról, hogy a termék teljesen fel van-e
töltve.
3. Amennyiben a terméket hosszabb ideig
nem használja, 2 hetente legalább 1x töltse
fel.
4. Kizárólag a gyártó által biztosított hivatalos
töltőállomással használja.
5. Amennyiben a készülékével nem sikerül
kikeresnie a Mi Bluetooth Headset-et:
Ellenőrizze, hogy a headset társított üzemmódban vane. A headset automatikusan kikapcsol, ha hosszabb
ideig nincs társítva.
Próbálja meg újraindítani a készüléket vagy a
headsetet. Állítsa vissza a headsetet a gyári
beállításra (lehet, hogy szoftverhiba okozta).
Készült a: Xiaomi Communications Co., Ltd számára
Készítette: Dongguan Liesheng Electronics Co., Ltd.
(Mi Ecosystem csoport tagja)
Cím: Suite 1303, 1305 and 1306, 13/F, Project Phrase 2 of
Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, No.5
Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng District,
Dongguan City, Guangdong, Kína.
Online támogatás: www.mi.com/service
További információkért látogasson el a: www.mi.com
oldalra

Főbb tulajdonságok

Headset feltöltése

Headset bekapcsolása

3. Csatlakoztassa a
készülékét

Amikor a headset kikapcsolt állapotban van,
nyomja meg és tartsa lenyomva 2
másodpercig
a
többfunkciós
gombot
(kigyullad a kék fény)

Nyomja meg és
tartsa lenyomva
Első bekapcsolás után a készülék automatikusan a
társítás üzemmódban lesz (villogó kék fény).
Amennyiben ismételt társításra van szükség,
nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós
gombot, amíg a kék fény villogni nem kezd.

Nyomja meg és
tartsa lenyomva
Alacsony akkumulátorszint esetén helyezze a
headsetet a töltőállomásba. Győződjön meg arról,
hogy a fém csatlakozók megfelelően érintkezneke.
Töltés közben kigyullad a piros fény. Amint az
akkumulátor teljesen feltöltődik, a kijelző színe
kékre változik.

Gyári beállítás

Nyomja meg és
tartsa lenyomva
Kapcsolja be a bluetooth eszközét és
keresse meg a „Mi Bluetooth Headset mini“-t,
majd a társításhoz kattintson rá (1
másodpercre felvillan a kék fény).

Headset kikapcsolás

Amikor a headset bekapcsolt állapotban van,
nyomja meg és tartsa lenyomva közel 3
másodpercig a többfunkciós gombot (kigyullad
a piros fény)
Nyomja meg és
tartsa lenyomva

Töltés közben nyomja meg és tartsa 3 másodpercig
lenyomva a többfunkciós gombot.

Figyelmeztetés
1. Ne szerelje szét és másként se avatkozzon be
a termékbe, mert az ilyen beavatkozás tüzet
vagy elektromos kisülést okozhat
2. Ne tegye ki a terméket extrém (0 °C alatti
vagy 45 °C feletti) hőmérsékletnek.
3. Tartsa megfelelő távolságra a led diódákat
mások szemétől (különösen gyermekek és
állatok esetén)
4 . Ne használja a terméket esős időben és
viharban. Az a készülék meghibásodását
okozhatja és fokozza az elektromos sokk
veszélyét.
5. Ne tisztítsa a terméket olajjal vagy más
maró hatású anyaggal.
6. Kerülje a vízzel és egyéb folyadékokkal
való érintkezését.

WEEE Ártalmatlanítás és újrahasznosítás
EU Megfelelőségi nyilatkozat
A Liesheng Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a LYEJ
05 LM rádió berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
A teljes nyilatkozat a következő internetes címen áll
rendelkezésre:
https: //www.mi.com/en/service/support/declaration.html
Egyben felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy a
túl erős hangerő halláskárosodást okozhat.

A termék helyes ártalmatlanítása
Ez a jelzés azt jelenti, hogy a termék a
tagállamokban nem tehető a vegyes
hulladékok közzé. A környezetszennyezés
és az emberi egészségkárosodás
megelőzése érdekében felelősségteljesen
hasznosítsa újra a hulladékot és ezzel
támogassa az anyagforrások ismételt
felhasználását. Kérjük, hogy az
ártalmatlanításhoz a gyűjtőrendszereket és
helyeket vegye igénybe, vagy lépjen
kapcsolatba a saját értékesítőjével.
Egyedül így valósul meg a biztonságos
újrahasznosítás.

2 készülék csatlakoztatása
Hívásfogadás

Hangasszisztens bekapcsolása

Bejövő hívás esetén a hívás fogadásához
nyomja meg a többfunkciós gombot.

A hangasszisztens bekapcsolásához nyomja
meg kétszer egymás után a többfunkciós
gombot.

Nyomja meg
Kétszeri
megnyomás

Headset kikapcsolása

Zene lejátszása/ leállítása

Amennyiben olyan hívása érkezik, amit nem akar
fogadni, az elutasításához nyomja meg és tartsa
lenyomva a többfunkciós gombot.

Zenelejátszás közben a
megállításhoz/folytatáshoz nyomja meg a
többfunkciós gombot.
Nyomja meg

1. Társítsa az első készüléket és kapcsolja ki
a bluetooth headset-et.
2 . A társítás üzemmód elindításához nyomja
meg és tartsa 5 másodpercig lenyomva a
többfunkciós gombot (villogni kezd a kék
fény). Ezután keresse ki a „Mi Bluetooth
Headset mini“-t a másik készülékén.
3. A másik készülék társítása után ismét hagyja
jóvá a headsethez való csatlakozást az első
készüléken. Most már mind a kettő egyszerre
társított.

BLUETOOTH

Nyomja
meg és
tartsa
lenyomva

Bluetooth On Detection
Functionality
Activated，detectable to devices nearby

Phone Name

Available Devices

Mi Bluetooth Headset Mini

Nyomja meg és
tartsa lenyomva

Első készülék

FCC Figyelmeztetés
Minden olyan változtatás vagy módosítás, amit a
figyelemfelhívásért felelős szervezet kifejezetten
nem említ, érvénytelenítheti a felhasználó ennek
az eszköznek a működtetésére vonatkozó jogát.
Ez az eszköz megfelel az FCC 15.
bekezdésében foglalt előírásoknak. Az eszköz
üzemeltetése a következő 2 feltétel alá tartozik:
(1) Ez a készülék nem okozhat semmilyen kárt
és (2) ez a készülék felelősséggel tartozik
minden következményéért, ideértve a nem
megfelelő használattal kapcsolatos
következményeket is.
A készüléknél teszteléssel került bizonyításra az
FCC előírások 15. bekezdésében meghatározott
B osztályba tartozó digitális eszközök
határértékeinek való megfelelőség. Ezeknek a
határértékeknek a megállapításával a
felhasználók és azok környezete számára
megfelelő egészségkárosodás, valamint a
tulajdonukban esett kár elleni védelmet
biztosítunk. Ez a készülék rádiófrekvenciákat
bocsát ki is hasznosít, és amennyiben a telepítési
előírások nem kerülnek betartásra, más rádió
eszközökben kárt okozhat. Mindazonáltal nincs
garancia arra, hogy azok negatív hatása rendes
telepítés esetén is teljes mértékben megelőzhető

lenne. Amennyiben ez bekövetkezik, az a
készülék ismételt kikapcsolásával és
bekapcsolásával ellenőrizhető. A probléma
további fennállása esetén a felhasználónak
a következő útmutatás egy vagy több
lépésének megtétele javasolt:
(1) Változtassa meg a jelerősítő antenna
irányát vagy helyezze azt át. (2) Tartson
nagyobb távolságot a készülék és a
jelerősítő között.
(3) Csatlakoztassa más konnektorba a
készüléket, mint amibe a jelerősítő
csatlakozik.
(4) Lépjen kapcsolatba az értékesítőjével
vagy tapasztalt rádió/TV technikussal.

Importőr

Első használat előtt gondosan olvassa el ezt a
kézikönyvet és őrizze azt meg.

