Kezdjük
A) válassza ki a fülhallgatók megfelelő méretét

B) próbálja ki, hogy illik-e

C) Csatlakoztassa a telefont
Hosszan nyomja meg

L
Hangszóró

M

Gomb

S
Illessze a fülhallgatókat a füleibe, és rázza meg a fejét,
hogy ellenőrizze illeszkednek-e, vagy kiesnek. Készen áll a
használatra.

Villogás
A gomb hosszú megnyomásával elindítja a párosítási
módot. Az első párosítás során a mód automatikusan
elindul. Ha nem ez az első csatlakozás, nyomja hosszan a
gombot, amíg a fény kéken kezd villogni

Fülhallgató
LED jelzőfény
USB csatlakozó/Mikrofon

Irányítsa a headset végét a száj irányába

A felhasználók többsége az M méretet használja.

Funkció

Töltés

Hívás fogadása
Ha hívás jön be (a LED kéken villog), nyomja meg a
gombot

Találja meg a „Xiaomi Bluetooth headset“ opciót a
Bluetooth beállításokban és kattintson a csatlakozásra

Az utoljára hívott szám hívása
Készenléti állapotban kattintson duplán a gombra

Lehalkítás
Ha az akkumulátor gyenge, a LED vörösen kezd villogni
és hangos figyelmeztetést küld.

Gyári beállítások

Csatlakoztatott töltővel nyomja meg hosszan a gombot,
amíg elkezd kék-piros színnel villogni
Két telefon csatlakoztatása
1. Az első telefon csatlakoztatása után kapcsolja ki a
headset-et.
2. Hosszan nyomja meg a gombot, amíg a LED elkezd
gyorsan kék színben villogni, és keresse meg a „Xiaomi
Bluetooth Headset“-et a Bluetooth eszközök listáján a
másik telefonon és csatlakozzon.

Hívás elutasítása
Ha hívás jön be (a LED kéken villog), nyomja meg a
gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig

Hívások fogadása és váltás
A hívás közben nyomja meg a gombot és fogadja a
második hívást. A második gombnyomással az első hívást
tartja és a másodikat hallja. A további duplakattintásokkal váltogathat a hívások között.

Hangasszisztensek
Ha nyugalmi állapotban nyomva tartja a gombot (1 mp),
ezzel aktiválja a hangasszisztensét (pl. Siri)

3. Telefonjának Bluetooth eszközök listáján válassza ki a
„Xiaomi Bluetooth Headset“-et és lépjen párosítási
üzemmódba mindkét telefonon.

Első telefon

Alapvető paraméterek
Modell: LYEJ01LM
Megnevezés: Mi Bluetooth Headset
Zaj: CVC zajtisztítás
Töltési idő: 2 óra
Bluetooth specifikáció: V 4.1

Zenelejátszás közbeni kattintás megállítja, illetve
elindítja a zenét.

Második telefon

Beszélgetés közben kattintson duplán a gombra

Készenléti idő: 180 óra
Kommunikációs távolság: 10 m
Méretek: 59 x 10 x 8 mm
Beszélgetési idő: 5 óra
BT protokoll: HFP / A2DP / HSP / AVRCP
Tömeg: 6,5 g

Hívás átkapcsolása a headset-ről a telefonra

Hívás közben nyomja meg a gombot egy másodperc
körüli ideig.
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