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Amint behelyezi a fülhallgatókat a töltőtokba, azonnal töltődni
kezdenek.
A töltőtok feltöltéséhez csatlakoztassa az USB kábelt a
tápforráshoz.
A jelző dióda lassan villogni kezd, teljes feltöltődés után pedig
folyamatosan világít.
Megjegyzés: Az első használat előtt a fülhallgatók deaktivált állapotban
vannak. Az aktiválásukhoz
helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba és nyomja meg a gombot. Javasoljuk,
hogy első használat előtt töltse fel teljesen a fülhallgatókat.
•

Fülhallgatók

Töltőtok

Akkumulátor feltöltöttség szintje
Az akkumulátorok feltöltöttsége kétféle módon ellenőrizhető.
Vagy a fülhallgatók feltöltésekor, vagy azok kivételekor a töltőtokból.
Amennyiben a jelző dióda 5 másodpercig világít, az akkumulátor kellőképpen
feltöltődött a használatra. Amennyiben a jelző dióda villog, az azt jelenti, hogy
az akkumulátort fel kell tölteni.
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A töltőtok feltöltöttség szintje
Nyissa ki a tokot vagy nyomja meg a gombot, ha a tok zárva van. Amennyiben a jelző dióda 5
másodpercig világít, az akkumulátor kellőképpen feltöltődött a használatra. Amennyiben a jelző
dióda villog, az azt jelenti, hogy az akkumulátort fel kell tölteni.
Bekapcsolás
A töltőtok kinyitásakor a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak.
Használat
Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból és tegye a jelzés szerint a (L) bal és a (R) jobb fülébe.
Próbálja be a fülébe a különböző méretű dugókat, hogy ki tudja választani, melyik felel meg önnek
legjobban.
Megjegyzés: A használat befejezése után tegye vissza a fülhallgatókat a töltőtokba. Ezzel
meghosszabbítja a fülhallgatók élettartamát és nem fogja elveszíteni azokat.

Áttekintés
Csatlakozás
Fülhallgatók csatlakoztatása új eszközhöz
1.Tegye a fülhallgatókat a töltőtokba, majd tartsa lenyomva a gombot
2 másodpercig. A jelző dióda villogni kezd, ezzel jelzi, hogy a fülhallgatók
készek a társításra.
2.Kapcsolja be a telefonon a Bluetooth-t és keresse ki a fülhallgatókat a
Bluetooth eszközkínálatában. A fülhallgatók így jelennek majd meg:
„Mi True Wireless Earphones“. Amennyiben jelszót is kér hozzá, adja meg a
„0000“-t.
1.Csatlakoztatás két eszközhöz.
Helyezze ez egyik fülhallgatót a töltőtokba, nyomja meg és tartsa 2
másodpercig lenyomva a gombot. A keresésre és a fülhallgatóhoz
csatlakozásra az első eszközt használja.
Amint az első fülhallgató rácsatlakozik az első eszközre, vegye ki a
töltőtokból. Helyezze be a másik fülhallgatót a töltőtokba és tartsa 2
másodpercig lenyomva a gombot. Használja a másik eszközt a másik
fülhallgató Bluetooth-on keresztüli kereséséhez. Ez a művelet mindegyik
fülhallgatót más eszközre csatlakoztatja.
Megjegyzés: Ennek a funkciónak a használata előtt ki kell törölnie mindkét
fülhallgató csatlakoztatási előzményét
Megszakadt kapcsolat
Amennyiben a Bluetooth kikapcsol, illetve az eszköz hatótávolságon kívülre
kerül

Bejövő hívások
A hívás fogadásához/befejezéséhez koppintson rá finoman
az egyik fülhallgatóra.

a Bluetooth, a fülhallgatók automatikusan átkapcsolnak csatlakozásra váró
üzemmódra.
Amennyiben a fülhallgatók csatlakoztatása 10 percen belül nem történik meg,
úgy automatikusan átváltanak takarékos üzemmódra. A fülhallgatók
felhelyezést követően ismét csatlakozásra váró üzemmódra váltanak.

Társítás előzmény törlése

Zene és Voice Assistant
Mindkét fülhallgató viselése esetén:
A zene elindításához/megállításához kétszer finoman
koppintson rá a jobb oldali fülhallgatóra.
A Voice Assistant elindításához finoman koppintson rá
kétszer a bal oldali fülhallgatóra.
A fülhallgatók kivételével a zene automatikusan leáll. Egy
fülhallgató viselésekor:
Kétszer finoman koppintson rá a fülhallgatóra tartsa 2
másodpercig lenyomva a gombot. Használja a másik eszközt
a zenelejátszás elindításához/leállításához.

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba.
1.Tartsa 10 másodpercig lenyomva a gombot, amíg a jelző dióda villogni nem
kezd.
2.A fülhallgatók visszaállnak alaphelyzetbe és társítás üzemmódra váltanak.

Aktív zajszűrés
Tartsa az ujját 3 másodpercig a fülén lévő fülhallgatón.
Hallani fogja a zajszűrés kikapcsolását/bekapcsolását jelző
hangot.

Automatikus csatlakozás
A töltőtokban lévő fülhallgatók a tok kinyitásával automatikusan az ön által
leggyakrabban használt eszközre csatlakoznak rá. Amennyiben semmilyen
csatlakozási előzményt nem észlelnek, illetve nincs kapcsolatlétesítés, úgy a
fülhallgatók automatikusan várakozó üzemmódba kapcsolnak.
Megjegyzés: Ha nem jön létre az automatikus kapcsolat, úgy a fülhallgatókat
csatlakoztassa manuálisan a Bluetooth beállítás segítségével.

Az előző társítások kitörlődnek.

Megjegyzés:
1.A Voice Assistant funkció az ön eszközének a támogatását igényli és a funkciót
engedélyezni kell.
2.Beszélgetés közben az automatikus zajszűrés kikapcsol.
3.Keresse meg azt a füldugót, ami a legjobban megfelel önnek.

CE

A terméket és tartozékait ábrázoló illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek, a
valós termék a fejlesztéseknek megfelelően azoktól eltérhet.

A vezeték nélküli Mi Airdots Pro Bluetooth fülhallgatók megfelelnek a 2014/53/EU
direktíváknak. Az EU nyilatkozat teljes szövege a
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html internet címen elérhető.

Biztonsági információk
Ne tegye ki az akkumulátorokat olyan erős hőforrásnak, mint a közvetlen
napsugárzás, tűz és hasonlók.

Jellemzők
WEEE
Modell: TWSEJ01JY
Súly: 58 g
Feltöltési idő: 1 óra
Impendancia: 16 Ω
hangerő)
Bemenet: 5 V
1.1 A
% hangerő)
Vezeték nélküli hatótávolság: 10 m

Töltő port: USB-C
Vezeték nélküli csatlakozás: Bluetooth 4.2
Bluetooth profilok: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP
tok nélküli lejátszási idő: 3 óra (80 %
Teljes lejátszási idő: 10 óra (80

Importőr:
Minden ezzel a szimbólummal ellátott termék olyan elektronikai hulladék
(2012/19/EU WEEE irányelv), amit normál hulladékként tilos ártalmatlanítani.
Támogassa a környezetvédelmet és adja át a termékeket ökologikus
ártalmatlanításra.

Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

