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Funkcie
prichádzajúce

hovory

Hudba
Stlačte: hlasitosť +
Stláčajte: posun dopredu
Stlačte: hlasitosť Stláčajte: posun dozadu

Stlačte: odpovedať
Stláčajte: odmietnuť

Stlačte × 1: prehrávať/zastaviť

Základné informácie o výrobku

Zapnutie

Elektrické a elektronické zariadenia, časti a batérie označené
týmto symbolom sa nesmú likvidovať s bežným domovým
odpadom, musia sa zhromažďovať a likvidovať oddelene, aby sa
chránilo životné prostredie.
Váš predajca Tiinlab vám odporučí správny spôsob likvidácie vo vašej
krajine.
Batérie alebo akumulátory nevystavuje nadmernému teplu, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Stláčajte hlavný vypínač 3 sekundy, bude nasledovať jeden modrý
záblesk a slúchadlá sa zapnú. Pri prvom zapnutí budú slúchadlá
pripravené na spárovanie.

Vypnutie
Stláčajte hlavný vypínač 3 sekundy, bude nasledovať jeden červený
záblesk a slúchadlá sa vypnú.

Nabíjanie

CE
Spoločnosť Tiinlab týmto prehlasuje, že bezdrôtové slúchadlá sú v
súlade so základnými požiadavkami a príslušnými ustanoveniami
smernice 2014/53/EÚ.

Poznámka:
Zobrazenie napájania a hlasitosti: podpora systému iOS nemusí
podporovať iné zariadenia.
Na nabíjanie slúchadiel Mi Bluetooth Neckband nepoužívajte
nabíjačku Power Bank.

Kontrolka sa pri nabíjaní rozsvieti na červeno, po úplnom nabití sa vypne.
Keď sú slúchadlá zapnuté, po nabití sa reštartujú.
Nabíjací port Micro-USB
Hlasitosť +
Hlasitosť Napájanie
Kontrolka mikrofónu

• Opätovné pripojenie
Po zapnutí sa slúchadlá opäť pripoja k naposledy spárovanému
zariadeniu. Ak v pamäti nie je zaznamenané žiadne pripojeniu, alebo
sa slúchadlám nepodarí pripojiť k žiadnemu zariadeniu, prejdú do
pohotovostného režimu a budú čakať na pripojenie.
• V y m az an ie h is t ó r ie pr i po jen ia
Pri zapnutých slúchadlách stláčajte súčasne tlačidlá Hlasitosť + a
Hlasitosť - 5 sekúnd, vymažete tak celú históriu pripájania. Potom
slúchadlá prejdú do pohotovostného režimu a budú čakať na
pripojenie.

Návod na použitie slúchadiel Mi Bluetooth Neckband Earphones

Tento návod si pred používaním dôkladne prečítajte a ponechajte si ho na prípadné použitie v budúcnosti.

• St r at a pripo jen ia
Keď má váš telefón vypnutú funkciu Bluetooth, alebo je mimo
dosahu Wi-Fi, zariadenie prejde do pohotovostného režimu. Ak sa
pripojenie neobnoví do 5 minút, zariadenie sa automaticky vypne.

Pripojenie
• Pr ipojen ie k no vému z ar iaden iu B lu etoot h
Keď sú slúchadlá vypnuté, stláčajte hlavný vypínač 3 sekundy, bude
nasledovať jeden modrý záblesk a slúchadlá budú pripravené na
pripojenie. Zapnite na svojom telefóne funkciu Bluetooth a
vyhľadajte slúchadlá "Mi Bluetooth Neckband Earphones'. Ak od vás
telefón vyžaduje heslo, zadajte "0000" a kontrolka začne dýchať
modrou farbou.

Špecifikácie

Model: LYXQEJ01JY
Impedancia: 32Ω
Hmotnosť: 40 g
Nabíjacia stanica: Micro-USB
Frekvencia odpovede: 20-20.000 Hz
Napájanie: 5V jedn. nap. 1,0A
Pripojenie k Wi-Fi: Bluetooth 4.1
Profily pre Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Rozsah Wi-Fi: 10 m
Citlivosť: 100dB
Obsah balenia: Slúchadlá Mi Bluetooth Neckband
Earphones, nabíjací kábel s Micro-USB, návod na
používanie
Doba nabíjania: 2 h
Pohotovostný režim: 200 h
Trvanie hovorov: 10 h
Trvanie prehrávania: 8 h
Rozmery: 205 x 175 x 39 mm

