
Buds 3T Pro vezeték nélküli fülhallgató
Használati utasítás



A használati útmutatóban szereplő termékek, tartozékok és felhasználói felület
illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termékek és a funkciók a termék
fejlesztései miatt változhatnak.
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Használat

A fülhallgató töltése
Amikor a fülhallgatót a töltőtokba helyezi, automatikusan megkezdődik a töltés.

A töltőtok töltése
Használja a Type-C töltőkábelt a töltőtok töltéséhez, vagy helyezze egy kompatibilis
vezeték nélküli töltőre úgy, hogy a töltőtok kijelzője felfelé nézzen. A jelzőfény töltés
közben pirosan világít, és zöldre vált, ha a fülhallgató és a töltőtok teljesen fel van töltve.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

A fülhallgató akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
Miután csatlakoztatta a fülhallgatót a telefonhoz, ellenőrizheti a fülhallgató akkumulátor
töltöttségi szintjét a telefon állapotsorán.

Megjegyzés: A telefon állapotsora mindig a legalacsonyabb töltöttségi szinttel rendelkező fülhallgató
akkumulátorszintjét mutatja. Ezt a funkciót egyes telefonok nem támogatják.

A töltőtok akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
Nyissa ki a töltőtok fedelét, vagy nyomja meg a funkciógombot, ha a fedél le van zárva:
1. Ha a töltőtok akkumulátorának töltöttsége 40% vagy annál kisebb, a jelzőfény 7
másodpercig pirosan világít, majd kialszik. Ha a töltőtok akkumulátorának töltöttsége
meghaladja a 40%-ot, a jelzőfény 7 másodpercig zölden világít, majd kikapcsol.
2. Ha a jelzőfény lassan pirosan villog, az azt jelzi, hogy a töltőtok akkumulátora lemerült,
és azonnal fel kell tölteni.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése Xiaomi/Redmi segítségével
Miután sikeresen csatlakoztatta a telefonhoz, helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, és zárja
le a fedelét. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció engedélyezve van a
Xiaomi/Redmi készüléken. Tartsa a telefont a töltőtok közelében, majd nyissa fel a tok
fedelét. Egy értesítés jelenik meg a telefonon, majd ellenőrizheti a fülhallgató és a
töltőtok töltöttségi szintjét.

Megjegyzés: A telefon akkumulátorszintjének ellenőrzésekor frissítse Xiaomi/Redmi készülékét a
legújabb stabil verzióra. Ezt a funkciót jelenleg csak néhány Xiaomi/Redmi támogatja.

Bekapcsolás
A töltőtok kinyitásakor a fülhallgató automatikusan bekapcsol.

Alvó mód
Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba, és zárja le a fedelet, a fülhallgató lecsatlakozik
és automatikusan alvó módba lép.

Viselet
Vegye ki a fülhallgatót a töltőtokból, és helyezze be a fülébe a bal (L) és a jobb (R)
jelzésnek megfelelően.

Megjegyzés: Használat után helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba. Ez meghosszabbítja
élettartamukat, és segít elkerülni az elvesztést vagy hogy rossz helyre tegye őket.



Csatlakozás

A fülhallgató csatlakoztatása új eszközhöz
1. Helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, és tartsa lenyomva a funkciógombot két
másodpercig, amikor a töltőtok fedelét kinyitja. A jelzőfény fehéren kezd villogni, jelezve,
hogy a fülhallgató csatlakozásra vár. Ha a fülhallgató 1 percig nincs csatlakoztatva, alvó
módba lép, és a jelzőfény kialszik.
2. Engedélyezze az eszköz Bluetooth-ját, majd keresse meg és csatlakozzon a „Xiaomi
Buds 3T Pro” eszközhöz. Ha jelszót kér, írja be a „0000”-t.

Megjegyzés: Az első használat előtt helyezze be a fülhallgatót a töltőtokba, és aktiválásához nyomja meg
és tartsa lenyomva a funkciógombot 5 másodpercig. Az aktiválás után a fülhallgató automatikusan a
csatlakozásra váró állapotba lép.

A fülhallgató csatlakoztatása Xiaomi/Redmi telefonhoz
Helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, és zárja le a fedelét. Győződjön meg arról, hogy a
Bluetooth funkció engedélyezve van a Xiaomi/Redmi telefonon. Tartsa a telefont a
töltőtok közelében, majd nyissa fel a tok fedelét. Kövesse a telefon képernyőjén
megjelenő utasításokat a fülhallgató csatlakoztatásához.

Megjegyzés: A gyors csatlakozás funkciót jelenleg csak néhány Xiaomi/Redmi telefon támogatja, kérjük
frissítse Xiaomi/Redmi telefonját a legújabb stabil verzióra.

A kapcsolat megszakadt
Ha az eszköz Bluetooth-ja le van tiltva, vagy a fülhallgató túl messze van ahhoz, hogy
csatlakozzon az eszközhöz, a Bluetooth megszakad, és a fülhallgató megszakítási
hangjelzést ad, és automatikusan a várakozó csatlakozási módba lép. A fülhallgató
passzív csatlakozási módba lép, miután 5 percig nem csatlakoztatta, és 10 perc elteltével
alvó üzemmódba lép. A fülhallgató ismételt viselése felébreszti őket, és belépnek a
“csatlakozásra vár” módba.

Megjegyzés: A passzív csatlakozás azt jelenti, hogy a fülhallgató nem tud aktívan csatlakozni az
eszközhöz, és a felhasználóknak be kell lépniük az eszköz Bluetooth-oldalára, és manuálisan meg kell
érinteniük a fülhallgató Bluetooth-nevét a csatlakozáshoz. (A fülhallgatónak és az eszköznek van
kapcsolati előzménye.)

Automatikus csatlakozás
Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, a töltőtok fedelének kinyitásával a fülhallgató
automatikusan csatlakozik a legutóbb használt Bluetooth-eszközhöz. Ha a rendszer nem
észlel csatlakozási előzményeket, vagy ha a fülhallgató nem tud sikeresen csatlakozni
egyetlen Bluetooth-eszközhöz sem, a fülhallgató automatikusan várakozó csatlakozási
módba lép.

Megjegyzés: Ha a fülhallgató nem tud automatikusan csatlakozni egy eszközhöz, manuálisan kell
csatlakoztatnia a fülhallgatót a kívánt eszközhöz az eszköz Bluetooth beállításain keresztül.

Kapcsolati előzmények törlése
1. Helyezze a fülhallgatót a töltőtokba.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtok funkciógombját legalább 10 másodpercig,
majd engedje el, ha a jelzőfény fehér marad.



A fülhallgatót alaphelyzetbe állítottuk, és a régi csatlakozási előzményeket töröltük. A
töltőtok jelzőfénye fehéren villog, és a fülhallgató ismét párosítási módban van.
A Bluetooth-jel csatlakozási jellemzői miatt sűrű, 2,4 GHz-es elektromágneses
jelinterferenciával rendelkező környezetben előfordulhat, hogy időnként megszakad a
kapcsolat, vagy nem hallható hang.

Funkció áttekintése

Bejövő hívások

Érintse meg a nyomásérzékelő területet a fülhallgató mindkét oldalán:
Hívás fogadása/befejezése
Koppintson duplán a nyomásérzékelő területére a fülhallgató mindkét oldalán: Hívás
elutasítása

Zene

Mindkét fülhallgató viselése közben:
Érintse meg a nyomásérzékelő területet: Lejátszás/szünet
Koppintson duplán a nyomásérzékelő területen: Következő műsorszám
Érintse meg háromszor a nyomásérzékelő területét: Előző műsorszám
Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomásérzékelő területét két másodpercig, hogy
végighaladjon: Zajszűrés engedélyezése > Átlátszóság mód >
Zajszűrés letiltása
Vegye ki bármelyik fülhallgatót: A lejátszás folytatásához szüneteltesse a zenét, és tegye
vissza a fülhallgatót

Egy fülhallgató viselése közben:
Érintse meg a nyomásérzékelő területet: Lejátszás/szünet
Megjegyzések:
Ha csak a bal fülhallgatót használja, helyezze a jobb oldali fülhallgatót a töltőtokba, és zárja le a fedelet.
Egy fülhallgató módban nem lehet bekapcsolni a zajszűrő módot.



Műszaki adatok

Név: Vezeték nélküli fülhallgató típusa: M2115E1
Nettó tömeg: 48 g
Töltőport: Type-C
Impedancia: 32
Fülhallgató bemenet: 5 V 0,12 A
Töltőház bemenet: 5 V 1 A
Töltőház kimenet: 5 V 0,25 A
Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth® Low Energia 5.2
Bluetooth profilok: BLE/HFP/A2DP/AVRCP
Támogatott audiokodekek: SBC/AAC
Vezeték nélküli hatótáv: 10 m (nyílt tér akadályok nélkül)
Töltési idő: kb. 70 perc (vezetékes töltés mellett)
A fülhallgató akkumulátorának élettartama: kb. 6 óra (amíg az aktív zajszűrés ki van
kapcsolva)
Teljes akkumulátor-élettartam (töltőtokkal együtt): kb. 24 óra
Bluetooth működési frekvencia: 24022480 MHz (EU-hoz)
Maximális átviteli teljesítmény BT esetén: <20 dBm (EU-hoz)
Maximális átviteli teljesítmény BLE esetén: <13 dBm (EU-hoz)
Vezeték nélküli töltés Működési frekvencia: 111,8-146,2 kHz
Tárolási hőmérséklet: -20°C és 45°C között
Tárolási páratartalom: 5%95% relatív páratartalom

WEEE információ

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, elektromos hulladék és elektronikus
berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), nem keverhető válogatatlan háztartási
hulladékkal. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt
berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, vegye fel a
kapcsolatot a gyártóval vagy a helyi hatóságokkal az ilyen gyűjtőhelyek helyével és
feltételeivel kapcsolatos további információkért.

A Tiinlab ezennel kijelenti, hogy az M2115E1 típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő
internetes címen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

A Tiinlab ezennel kijelenti, hogy az M2115E1 típusú rádióberendezés megfelel a 2017. évi
rádióberendezésekre vonatkozó előírásoknak.
Az UKCA megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html


Figyelem

Ne kísérelje meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a terméket, mert ez tüzet okozhat,
vagy akár teljesen károsíthatja a terméket.
Ne tegye ki a terméket túl alacsony vagy túl magas hőmérsékletű környezetnek (0°C alatt
vagy 45°C felett).
Használat közben tartsa távol a termék indikátorát gyermekek és állatok szemétől.
Ne használja ezt a terméket zivatar idején. A zivatarok a termék hibás működését
okozhatják, és növelhetik az áramütés kockázatát.
Ne tisztítsa ezt a terméket alkohollal vagy más illékony folyadékkal.
Kerülje a folyadékokkal való érintkezést.
Ne szerelje szét, ne szúrja ki vagy törje össze a terméket, és ne tegye ki tűznek.
Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha megduzzad.
Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használjon hosszú ideig nagy
hangerőt.
Ne használja a fülhallgatót vezetés közben, és tartsa be a régiójában vagy országában
érvényes előírásokat.
Ezek a fülhallgatók és tartozékaik apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Kérjük, tartsa
gyermekektől távol.
Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus
összezúzása vagy elvágása robbanást okozhat.
Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, robbanást vagy
gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanást, illetve gyúlékony
folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
A termékinformációk és a tanúsító jelzések a töltőtokon találhatók.
Ne dobja az akkumulátort a szemétbe, amely hulladéklerakóba kerül. Az akkumulátor
ártalmatlanítása során tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.
Az akkumulátor cseréje nem megfelelő típusúra, amely rongálja a biztosítékot (például
meggyullad, robbanás, korrozív elektrolit szivárog stb.).
Ez a berendezés megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás expozíciós határértékeinek,
amelyeket az ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan határoztak meg.

A szimbólum egyenfeszültséget jelöl

Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használja ezt a terméket hosszú
ideig nagy hangerőn.
A Qi logó a Wireless Power Consortium bejegyzett védjegye.
A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Xiaomi
inc. licenc alatt áll. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosaik.

Ez az eszköz megfelel a fajlagos abszorpciós ráta (SAR) általános lakosságra /
ellenőrizetlen expozícióra vonatkozó határértékeinek.



Információ (legmagasabb SAR)
SAR 10 g határ: 2,0 W/Kg
SAR-érték: Fej: 0,207 W/Kg (0 mm távolság)
Egyes országokban a SAR-határérték 1,6 watt kilogrammonként, átlagosan 1 gramm
szövet felett a fejen és a testen, és 4,0 watt kilogrammonként átlagosan több mint 10
gramm szövet esetében a csuklón. Más országokban a SAR-határérték 2,0 watt
kilogrammonként, átlagosan 10 gramm szövet felett a fejen és a testen, és 4,0 watt
kilogrammonként átlagosan 10 gramm szövet esetében a csuklón történő használatra.

Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Tiinlab Corporation
(a Mi Ecosystem cég) Cím: No. 3333, Liuxian Avenue,
A torony, 35. emelet, Tanglang City, Nanshan kerület, Shenzhen, Kína
További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra
Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0


