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Védőfólia 

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg 

későbbi használatra. A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói 

felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban közölt 

illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A termék funkciói a 

termékfejlesztésnek köszönhetően változhatnak.  

 
Termék áttekintése 

 
 
 
 
 
 

   

Töltőtok 

 
 
Töltésjelző 

 

 
Töltőcsat
lakozó 

 
 

 

Fülhallgatók 

Többfunkciós 
érintőkijelző 

Mikrofon 

Fülkampó (a 
betűvel lefelé 
helyezendő be) 

Töltőcsatlakozó-
pontok 

 
Töltés 

Használat előtt kérjük, távolítsa el a védőfóliát mindkét fülhallgató 

csatlakozópontjairól, és töltse fel teljesen a töltőtokot és a 

fülhallgatókat. 

Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőtokhoz, és tartsa a 

fülhallgatókat a tok belsejében azok egyidejű töltéséhez. 

Ha a töltőtok nincs teljesen feltöltve, a kijelzője fehér színű. Ha 

teljesen feltöltött, a kijelzője kialszik. 



Bekapcsolás 

Győződjön meg róla, hogy a töltőtok akkumulátora nem merül le, ha 

fülhallgató van benne. A fülhallgató automatikusan bekapcsol, amikor 

kiveszi a töltőtokból. 

 

Kikapcsolás 

Győződjön meg róla, hogy a töltőtok akkumulátora nem merül le. 

Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba, és a rajtuk lévő kijelzők 

fehérre váltanak. A fülhallgató automatikusan lekapcsolódik, és 

elkezdi a töltést, majd kikapcsol, ha teljesen feltöltődött.  

Amikor a fülhallgató a párosítási állapotba kerül, és kikerül a 

töltőtokból, automatikusan kikapcsol, ha 10 percen belül nem 

csatlakozik semmilyen eszközhöz. 

 

 
Viselés 

Óvatosan helyezze a fülhallgatót a hallójáratába, majd állítsa 

kényelmes pozícióba. 

A hívások alatt ügyeljen rá, hogy az elsődleges mikrofont a szája 

felé irányítsa a tisztább beszélgetések érdekében. 

Megjegyzés: Az M méretű fülbetéteket és az L méretű fülkampókat 
előzetesen felszerelik a fülhallgatókra. Hogyha ezek nem 
kényelmesek, kérjük, cserélje ki a megfelelő méretűre.  

  



Csatlakozás 
Első csatlakoztatás 

Nyissa ki a fedelet, és vegye ki a fülhallgatót. Amikor a kijelzők 

mindkét fülhallgatón lassan fehéren villognak, ez azt jelenti, hogy a 

fülhallgatók csatlakoztathatók. Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót a 

telefonján, majd keresse ki, és koppintson a „Redmi Buds 3 Lite“ 

lehetőségre a fülhallgató csatlakoztatásához. 

Megjegyzés: Ha a fülhallgatót nem lehet csatlakoztatni, helyezze vissza 
a töltőtokba, zárja le a fedelet, és ismételje meg a fenti műveletet.  

Csatlakoztatás más eszközökhöz 

Kapcsolja ki a párosított telefon Bluetooth-kapcsolatát, vagy állítsa 

vissza a fülhallgatót, hogy más eszközökhöz csatlakozhasson.   

 
Fülhallgatók visszaállítása 

Ha a fülhallgatók nem tudnak megfelelően csatlakozni, kérjük 

végezze el az alábbi lépéseket a visszaállításához. Győződjön meg 

róla, hogy a töltőtok akkumulátora nem merül le a visszaállítás előtt. 

Nyissa ki a töltőtok fedelét, és helyezze a fülhallgatókat a tokba. 

Nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét fülhallgatón a többfunkciós 

érintőfelületet legalább öt másodpercig, majd engedje el.  

A jelzők mindkét fülhallgatón háromszor fehéren villognak, jelezve, 

hogy a fülhallgatók visszaállítása sikeres volt. (A bal és a jobb 

fülhallgató, valamint a fülhallgató és a telefon közötti csatlakozási 

előzmények törlődtek.) 

 
 
 
 
 

Nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét fülhallgatót egyszerre 5 másodpercig. 



Funkciók áttekintése 

 

 
Többfunkciós érintőfelület 

 

Hívások fogadása/befejezése 

A hívás fogadásához koppintson kétszer a bal/jobb fülhallgató 

többfunkciós érintőfelületét; a hívás elutasításához vagy a hívás 

megszakításához pedig koppintson háromszor a bal/jobb fülhallgató 

többfunkciós érintőfelületére. 

 
Zene lejátszása/szüneteltetése 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal/jobb fülhallgató többfunkciós 

érintőfelületét a hang szüneteltetéséhez/lejátszásához. 

 
Következő zeneszám lejátszása 

Hanglejátszás közben kétszer koppintson a fülhallgató többfunkciós 

érintőfelületére a következő zeneszám lejátszásához.  

 
Második hívás fogadása 

A bal/jobb fülhallgató többfunkciós érintőfelületére való kétszer 

koppintással a folyamatban lévő hívást várakoztathatja, és 

válaszolhat a bejövő hívásra. A második bejövő hívás fogadása 

után a két hívás közötti váltáshoz kétszer koppintson a 

többfunkciós érintőfelületre. A bal/jobb fülhallgató többfunkciós 

érintőfelületére való háromszori koppintással pedig megszakíthatja 

az aktuális hívást, és fogadhatja a várakoztatott hívást. 

 
A telefon hangasszisztensének bekapcsolása Amikor a 

fülhallgatót használja (nem hívás közben), a hangasszisztens 

bekapcsolásához háromszor koppintson a többfunkciós 

érintőfelületre.* 

* A fülhallgatóhoz csatlakoztatott eszköznek támogatnia kell a 

hangasszisztens funkciót. 



Váltás szimpla/dupla fülhallgató mód között 

Amikor mindkét fülhallgató sikeresen csatlakozik, akkor dupla 

fülhallgató módban vannak. Ha az egyik fülhallgatót visszahelyezi a 

töltőtokba, és becsukja a fedelét, a másik fülhallgató automatikus 

belép szimpla fülhallgató módba. 

Amikor a másik fülhallgatót ismét kiveszi a töltőtokból, a dupla 

fülhallgató mód automatikusan újra helyreáll.  
 

Automatikus csatlakozás 

Amint a fülhallgatót kiveszi a töltőtokból, automatikusan csatlakozik a 

legutóbb használt Bluetooth-eszközhöz. Ha a fülhallgató nincs 

csatlakoztatva egy eszközhöz sem, akkor automatikusan a várakozó 

csatlakozási módba lép. 

 
Szétkapcsolás 

Ha az eszköz Bluetooth-funkciója ki van kapcsolva, vagy ha 

manuálisan megszakítja a kapcsolatot a fülhallgatóval, a fülhallgató 

automatikusan a várakozó csatlakozási állapotba lép. Ha egy eszköz 

sem csatlakozik 10 percen belül, a fülhallgató automatikusan 

kikapcsol. 
 

Alacsony késleltetési mód 

Amikor a fülhallgató a telefonhoz van csatlakoztatva (nem hívás 

közben), nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a bal és a jobb 

fülhallgató többfunkciós érintőfelületét az alacsony késleltetési mód 

engedélyezéséhez. Ha az alacsony késleltetési mód engedélyezve 

van, annak kikapcsolásához egyszerre nyomja meg, és tartsa 

lenyomva a bal és a jobb fülhallgató többfunkciós érintőfelületét, vagy 

helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba az alacsony késleltetési 

mód kikapcsolásához. 

 
 

Megjegyzés: Ha kültéren hideg az időjárás, és a keze kiszárad, 
előfordulhat, hogy a fülhallgatók nem reagálnak az érintésre.  



 
EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
A Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd. ezúton 

nyilatkozza, hogy az M2110E1 típusú rádióberendezés megfelel a 

2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes 

szövege az alábbi internetcímen érhető el: 

hGp://www.mi.com/global/service/support/- declaration.html 
 

WEEE információk 

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak 

minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 

2012/19/EU irányelve szerint), amelyeket 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 használati feltételeivel kapcsolatban. 

Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd.  

Gyártó: Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd. (a Mi 

Ecosystem vállalat) 

Cím: Suite 204, 4th Block, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District, 

Dongguan, Guangdong, Kína. 

További információkért, kérjük, keresse fel a www.mi.com oldalt. 

Felhasználói útmutató verziója: V1.0 

Importőr: Beryko s.r.o., Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen 

www.beryko.cz 

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
http://www.mi.com/
http://www.beryko.cz/
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