
Redmi Buds 3 Lite
HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást.
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

Biztonsági figyelmeztetések

 Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
 Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő

adaptert.
 Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
 Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
 Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
 A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütésés
egyéb balesetveszély kockázatát.

 Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a töltő
(nem tartozék) és a készülék teljesen száraz-e.

 Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja bea
tápegységbe (nem tartozék).

 Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
 Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
 Ne töltse a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
 Ne tegye ki tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
 Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg

füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a
tűzesetek megelőzése érdekében!

 Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
 Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
 Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
 Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen
 A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint

a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy
egyéb sérülést okozhatnak!

 Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan
korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék
használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és
megértették, és részesültek amegfelelő oktatásban.

 A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
 A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
 Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg

rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.



 Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata
érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.

 Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet
használjon.

 Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.

 Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből
a készüléket.

 Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +40°C felett),

mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
 Ne dobálja, kopogtassa vagy rázogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
 Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
 Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltse fel az

akkumulátor (legalább egyszer minden 6 hónapban.

Tippek
 Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
 Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, ha az tápegységhez van csatlakoztatva

* Az adatok a valóságtól eltérhetnek, belső laboratóriumi körülmények között mért eredmények, és a különböző
használati szokások és a környezet változása befolyásolhatja értéküket.

SPECIFIKÁCIÓ

Megnevezés: Redmi Buds 3 Lite
Modell: M2110E1
Frekvencia: 2400-2483.5 MHz
Max kimeneti
teljesítmény:
Működési hőmérséklet:
Tárolási hőmérséklet:

20 mw
5°C - 40°C felett
5°C - 40°C felett

Fülhallgatók adatai
Méretek: 24.5 x 16.7 x 24.6 mm
Hatótáv: 10m
Bemenet: 5 V / 50 mA
Bluetooth: 5.2

Töltőtok
Méretek: 60 x 46 x 23.7 mm
Bemenet: 5V / 300 mA
Kimenet: 5V / 150 mA



A CSOMAG TARTALMA

 Redmi Buds 3 Lite fülhallgató, 2 db
 Töltőkábel
 Töltőtok
 Fülbetétek (3 pár, S/M/L méret, az M méret gyárilag felhelyezve a fülhallgatókra)
 Fülkampó (2 pár, S/L méret, az L méret gyárilag felhelyezve a fülhallgatókra)
 Használati útmutató
 Jótállási jegy

Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt
helyen.
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:
Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)
Address: Suite 204, 4th Block, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District,Dongguan, Guangdong, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval
kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.



Védőfólia

TARTOZÉKOK

Többfunkciós
érintő felület

Jelzőfény

Mikrofon

Töltő
csatlakozó

Töltőtok Fülhallgató

Fülkampó
Helyezze be a
jelzéssel lefelé

Töltő érintkezők

HASZNÁLAT

Fülhallgatók töltése

A töltés automatikusan megkezdődik, amint a fülhallgatókat a töltőtokba helyezi.

Töltőtok töltése

Amikor kiveszi a készüléket a dobozból távolítsa el a védőfóliát a töltő érintkezőkről, majd töltse fel teljesen a
fülhallgatókat a töltőtokkal együtt.

Használja a mellékelt Type-C töltő kábelt a töltőtok töltéséhez. A jelzőfény töltés alatt fehéren világít,
majd kikapcsol, amikor a töltés befejeződött.

Megjegyzés: A képek csak illusztrációk, a termékek és a szolgálatatások a valóságban eltérhetnek.

Jelzőfény



Bekapcsolás

A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak, amikor kiveszi őket a töltőtokból.

Kikapcsolás

Amikor a töltőtokba helyezi a fülhallgatókat a jelzőfény fehéren fog világítani egy ideig. A
fülhallgatók automatikus lekapcsolódása után megkezdődik a töltés, majd kikapcsolnak, ha a töltés
befejeződött.

Ha a fülhallgatók párosítási módban vannak, a tokból kivéve, automatikusan kikapcsolnak, ha 10 percig
semmilyen eszközhöz nem csatlakozik hozzájuk.

A fülhallgatók használata

Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból és helyezze
a fülébe, kényelmes pozícióba a jelölés szerint: bal
(L) és jobb (R).

Hívás közben a mikrofon nézzen a szája felé
a jobb hívásélmény érdekében.

Megjegyzés:

A fülhallgatókra gyárilag fel van szerelve az M méretű fülbetét és az L méretű fülkampó. Ha nem
megfelelő a méret, cserélje a megfelelőre.



CSATLAKOZÁS

Csatlakoztatás első alkalommal

1. Nyissa ki a töltőtok fedelét és vegye ki a fülhallgatókat. Amikor a jelzőfény a fülhallgatókon fehéren
villog, a fülhallgatók csatlakoztathatóak.

2. Kapcsolja be a Bluetooth csatlakozást a telefonján, majd keresse meg a "Redmi Buds 3 Lite"
eszközt.

Megjegyzés: Am en n y i b e n a csatlakozás első alkalommal nem sikerül, helyezze vissza a
fülhallgatókat a töltőtokba és ismételje meg a fenti lépéseket.

Csatlakozás másik eszközhöz

Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön vagy állítsa gyári állapotra a fülhallgatókat.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a fülhallgatók nem működnek megfelelően, végezze el az alábbi lépéseket. Ellenőrizze, hogy a
töltőtok megfelelően fel van-e töltve.

1. Nyissa fel a töltőtok fedelét és helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba.
2. Tartsa nyomva a többfunkciós érintőfelületet mindkét fülhallgatón öt másodpercig, amíg a
jelzőfény
3-szor felvillan fehéren, majd engedje fel a gombot.
3. A fülhallgatók gyári állapota visszaállt, a csatlakozási előzmények törölve lettek, a töltőtok jelzőfénye
fehéren villog és a fülhallgatók újra párosítási módban vannak.

Tartsa nyomva 5 másodpercig egyidejűleg



FUNKCIÓK

Többfunkciós érintő felül

Hívás fogadása/befejezése
Hívás fogadásához érintse meg kétszer valamelyik fülhallgatót. Érintse
meg háromszor valamelyik
fülhallgatót a hívás befejezéséhez/elutasításához.

Zene lejátszás/szünet A lejátszás szüneteltetéséhez, újraindításához tartsa érintve valamelyik
fülhallgatót.

Következő szám A zeneszámok léptetéséhez érintsemeg kétszer valamelyik fülhallgatót.

Második hívás fogadása

Érintse meg kétszer valamelyik fülhallgatót az aktuális hívás tartásba
tételéhez és a bejövő hívás fogadásához. A második hívás fogadása után
érintse meg kétszer valamelyik fülhallgatót a két hívás közötti váltáshoz.
Érintse meg háromszor valamelyik fülhallgatót az aktuális hívás
befejezéséhez és atartásban lévő hívás fogadásához.

Hangasszisztens használata

A fülhallgató viselése közben (nem hívás közben) érintse meg háromszor
valamelyik fülhallgatót a hangasszisztens elindításához.

Megjegyzés: bizonyosodjon meg róla, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja
a hangasszisztens használatát.

Váltás egy és két fülhallgatós
mód között

Két fülhallgatós mód: Amikor mindkét fülhallgató sikeresen csatlakozott.
Egy fülhallgatós mód: Ha az egyikfülhallgatót visszahelyezi a töltőtokba és
bezárja fedelet, a másik automatikusan egy fülhallgatós módba lép.
A két fülhallgatós mód automatikusan visszaáll, ha a töltőtokból kiveszi a
behelyezett fülhallgatót.

Automatikus csatlakozás

Amikor a fülhallgatókat kiveszi a töltőtokból, a fülhallgatók automatikusan
csatlakoznak a legutóbb használt Bluetooth eszközhöz. Ha nincs
csatlakozási előzmény vagy a fülhallgatók nem tudnak csatlakozni egy
Bluetooth eszközhöz sem, akkor automatikusan várakozó módba lépnek.

Leválasztás

Ha egy eszköz Bluetooth funkciója ki van kapcsolva vagy a fülhallgatók
hatótávon kívül vannak, a fülhallgatók automatikusan várakozó módba
lépnek. Ha a fülhallgatók 10 percen túl lecsatlakozva maradnak, akkor
automatikusan kikapcsolnak.

Alacsony késleltetés mód

Amikor a fülhallgatók telefon készülékhez vannak csatlakoztatva (nem
hívás közben), egyszerre érintse meg és tartsa érintve mindkét
fülhallgató érintő felületét az alacsony késleltetési mód használatához.
Ha az alacsony késleltetési mód be van kapcsolva, egyszerre érintse meg
és tartsa érintve mindkét fülhallgató érintő felületét vagy helyezze vissza
a fülhallgatókat a töltőtokba az alacsony késleltetési mód
kikapcsolásához.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a külső hőmérséklet hideg és a kezei
kiszáradnak, ekkor a fülhallgatók nem reagálnak az érintésre.
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