Mi True Wireless Earphones 2 Basic
Használati útmutató

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.

Termék áttekintése
Másodlagos mikrofon

Jelzőfény
Érintőterület

Töltőcsatlakozó

Töltőtok

Jelzőfény Elsődleges
mikrofon
Fülhallgatók

A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban közölt illusztrációk csak
referenciaként szolgálnak. A termék és annak funkciói a termékfejlesztésnek köszönhetően változhatnak.

Utasítások
Töltés
A fülhallgatók töltése
Mikor a fülhallgatók a töltőtokban vannak, automatikusan
elkezdenek töltődni.
A töltőtok töltése
A töltőtok jelzőfénye fehér a töltés ideje alatt és kikapcsol, amint az
teljesen feltöltődött.
Az akkumulátorszint ellenőrzése
A fülhallgatók akkumulátorszintjének ellenőrzése
Miután csatlakoztatta a fülhallgatókat a telefonhoz,
ellenőrizheti a fülhallgatók akkumulátorszintjét a telefon
állapotjelző sávjában.
Megjegyzés: A telefon állapotjelző sávja mindig a gyengébb
töltöttségű fülhallgató töltöttségi szintjét jelzi ki. Ez a funkció
néhány telefon által nem támogatott.
A töltőtok akkumulátorszintjének ellenőrzése
Nyissa fel a töltőtok fedelét, vagy helyezze a fülhallgatókat a
töltőtokba:
1) Amikor a töltőtok jelzőfénye 5 másodpercig fényes marad, az
akkumulátor megfelelő mértékben feltöltődött.

2) A töltőtok jelzőfénye fehéren villog, ami azt jelzi, hogy a töltőtok
töltöttségi szintje alacsony. Kérjük töltse fel azonnal.
Az akkumulátorszint ellenőrzése egy Mi telefonnal
Miután sikeresen csatlakozott a telefonhoz, helyezze a fülhallgatókat a
töltőtokba és zárja le annak fedelét. Bizonyosodjon meg róla, hogy a
Bluetooth funkció engedélyezve van a Mi telefonján, Tartsa telefonját
közel a töltőtokhoz, majd nyissa fel a tok fedelét. Egy értesítés jelenik meg
a telefonon, ezután le tudja ellenőrizni a fülhallgatók és töltőtok
akkumulátorszintjét.
Megjegyzés: Amikor ellenőrzi az akkumulátorszintet a telefonján, kérjük
frissítse a Mi telefonját a legutolsó stabil verzióra. Ez a funkció jelenleg
csak Mi telefonokon elérhető.
Bekapcsolás
Amikor kinyitja a töltőtokot, a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak.
Megjegyzés: Amikor először használ fülhallgatókat, helyezze őket a
töltőtokba és zárja le a fedelet az aktiválásukhoz.

Alvó mód
Helyezze a fülhallgatókat vissza a töltőtokba és zárja le a fedelet, a
fülhallgatók leválasztódnak és automatikusan alvó módba váltanak.
Viselés
Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból és illessze a bal (L), illetve
jobb (R) fülébe őket, a jelzéseknek megfelelően.
Megjegyzés: Miután használta a fülhallgatókat, helyezze őket
vissza a töltőtokba. Ez meghosszabbítja az élettartamukat és segít
megelőzni az elkeveredésüket, elvesztésüket.

Csatlakozás
A fülhallgatók új eszközhöz való csatlakoztatása
1) Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, nyomja meg és tartsa
nyomva az érintőfelületet bármelyik fülhallgatón 3 másodpercig.
A fülhallgatók jelzőfénye fehéren kezd villogni és azok
kapcsolatra várnak.
2) Engedélyezze a telefonján a Bluetooth-ot, majd keresse meg a
“Mi TW Earphones 2 Basic”-et és csatlakozzon hozzá. Ha kódot
kell beírni, használja a “0000” kódot.
A fülhallgatók Mi telefonhoz történő csatlakoztatása
Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba és zárja le a fedelét.
Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció engedélyezve van a
telefonján. Tartsa közel a telefonját a töltőtokhoz, majd nyissa ki tok
fedelét. Kövesse a

képernyőn megjelenő utasításokat a fülhallgatók telefonhoz történő
csatlakoztatásáról.
Megjegyzés: A gyors csatlakozás funkciót jelenleg csak néhány Mi
telefon támogatja, kérjük frissítse Mi telefonját az utolsó stabil verzióra.
Kapcsolat megszakadt
Amikor készüléke a fülhallgatók hatókörén kívül van, vagy a Bluetooth
funkció nincs engedélyezve, a fülhallgatók automatikusan csatlakozásra
várva üzemmódba lépnek. Ha a fülhallgatók nincsenek csatlakoztatva
semmilyen eszközhöz öt percen belül, alvó módba lépnek.
Automatikus csatlakozás
Amikor a fülhallgatók a töltőtokban vannak, a fedél kinyitása
automatikusan csatlakoztatja azokat a legutóbb használt Bluetooth
eszközhöz. Ha a fülhallgatók nincsenek csatlakoztatva semmilyen
eszközhöz öt perc után, automatikusan alvó módba lépnek.
Megjegyzés: Ha a fülhallgatók nem tudnak automatikusan csatlakozni az
eszközhöz, manuálisan kell azokat csatlakoztatnia a kívánt eszközhöz a
készülék Bluetooth beállításain keresztül.

A Bluetooth jel csatlakozási karakterisztikája miatt olyan
helyeken, ahol 2.4 GHz-es elektromágneses zavarja a
jelet,időnként leválasztódhatnak a fülhallgatók, vagy nem
működhet a hang.
A csatlakozási történet törlése
1) Helyezze a bal és jobb fülhallgatókat a töltőtokba.
2) Egyszerre nyomja meg és tartsa nyomva a bal és jobb
fülhallgatón az érintőfelületet hét másodpercig, majd engedje el az
érintőfelületeket, amint a fülhallgatón a jelzőfények fehéren
felvillannak.
3) A fülhallgatók visszaállítódtak és a csatlakozási történet
törlésre került. A fülhallgató jelzőfényei fehéren villognak és a
fülhallgatók csatlakozásra várnak.

Funkció-áttekintés
Bejövő hívások
Óvatosan érintse meg az egyik
fülhallgatót kétszer: Hívások
fogadása/befejezése
Zene és hangasszisztens Mikor
mindkettő fülhallgatót viseli:
Óvatosan nyomja meg a jobb (R)
fülhallgatót kétszer: Zene
lejátszása/szüneteltetése
Óvatosan érintse meg a bal (L)
fülhallgatót kétszer: Férjen hozzá a
hangasszisztenshez A fülhallgató
kivétele: Zene szüneteltetése
Mikor egy fülhallgatót visel: Óvatosan
érintse meg a fülhallgatót kétszer:
Zene elindítása/szüneteltetése
Megjegyzés:
1) A hangasszisztens csak akkor használható, ha a készüléke
támogatjaazt és ez a funkció jogosultsággal kell hogy
rendelkezzen az eszközön.
2) Amikor csak a bal fülhallgatót használja, helyezze a jobb
fülhallgatót a töltőtokba és zárja le a fedelét.

WEEE Információ
Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan
hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus
berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint),
amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal
keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi
egészséget és a
környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a
kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő
elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának
céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és
újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt,
potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük,
egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi
hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és
felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

A Tiinlab garantálja, hogy a TWSEJ08WM rádiófrekvenciás
eszköz megfelel a 2014/53/EU direktívának. Az EU
megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi
internetcímen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Készíttette: Xiaomi Communications Co., Ltd. Gyártó:
Tiinlab Acoustic Technology Limited (a Mi Ecosystem
company)
Cím: Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan
Street, Nanshan District, Shenzhen 518055, China
További információért keresse fel: www.mi.com

A potenciális halláskárosodás megelőzése érdekében ne
hallgassa hosszú ideig magas hangerőn.
A szimbólum DC feszültséget jelez
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