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02 A PowerBuds-okról
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03 Használat
Az alkalmazás telepítése
Az alkalmazás több funkciót tesz lehetővé. Használja a
telefonját hogy beolvassa a QR-kódot az alkalmazás
legutóbbi verziójának letöltéséhez.
Megjegyzés:
1. A jobb élményért kövesse az alkalmazásfrissítési értesítéseket, és
frissítsen a legutóbbi verzióra.
2. Követelmény: Android5.0, vagy iOS10.0 és későbbi.

A PowerBuds párosítása
1. Nyissa meg az alkalmazást a telefonján és regisztráljon, vagy jelentkezzen be a fiókjába.
2. Válassza az "Add Device" opciót a "Profile > My Devices" menüpontban az alkalmazásban hogy
hozzáadja az Amazfit PowerBuds-ot.
3. Ha ez az első alkalom mikor csatlakozik: nyissa fel a töltőtok fedelét, miután a töltőtok
jelzőfénye fehéren világít, folytassa a lépéseket az alkalmazás alapján. Ha ez nem az első
alkalom, hogy csatlakozik: a fülhallgatókkal a töltőtokban nyissa fel a tok fedelét, nyomja meg és
tartsa nyomva a gombot a tokban, amíg a jelzőfény fehéren villog, majd fejezze be a csatlakozást
az alkalmazás utasításai alapján.

Megjegyzés:
1. Mikor a készülék csatlakozik és a PowerBuds
használatban van, hagyja a telefon Bluetoothját csatlakozva.
2. Használat előtt javasolt az EarBuds
feltöltése.

Töltés
1. A PowerBuds töltése: amikor a PowerBuds a töltőtokban van, automatikusan tölteni kezd.
2. A töltőtok töltése: töltse fel a töltőtokot az USB Type-C töltőkábellel, amit a termékhez kap. Az
áramjelző vörösen villog töltés közben. Amikor kikapcsol, a készülék teljesen feltöltődött.

Az akkumulátorszint ellenőrzése
1. A fülhallgató akkumulátorszintjének ellenőrzése: miután a PowerBuds csatlakoztatva van a
készülékhez, ellenőrizheti a töltöttségi szintjüket az alkalmazásban.
2. A töltőtok akkumulátorszintjének ellenőrzése: miután csatlakozott az eszközhöz, használja
az alkalmazást a PowerBuds és a töltőtok töltöttségének ellenőrzéséhez.
3. Amikor kinyitja a töltőtok fedelét, vagy megnyomja a gombot rajta, a jelzőfény fehéren fog
világítani, amivel azt jelzi, hogy teljesen fel van töltve. Ha a töltőtok jelzőfénye vörös, az
akkumulátor alacsony töltöttségi szintjét jelzi és hogy tölteni kell azt.

04 Viselés
1. Kérjük válassza ki a megfelelő szilikon dugót, és állítsa be a PowerBuds szögét, minden alkalommal,
mikor viseli a PowerBuds-ot, hogy a lehető legjobb hangzást és pulzusmérést érje el.

2. A fülkampók a fülhallgató stabil viselését teszik lehetővé, szükség esetén használhatóak.

Megjegyzés:
1. A mozgásérzékelés funkció engedélyezve kell, hogy legyen az alkalmazáson keresztül.
2. Használat után azonnal helyezze a PowerBuds-ot a töltőtokba, hogy meghosszabbítsa az
élettartamát és megakadályozza a veszteséget.

05 Gesztusvezérlés
Érintse meg a fülhallgatót kétszer zene lejátszásához/megállításához, vagy hívás
megválaszolásához/elutasításához, illetve egyszer, hogy engedélyezze/letiltsa a Thru
Mode-ot. Ezeket a funkciókat az alkalmazáson keresztül állíthatja be.

08 Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk
A következő szimbólum azt jelenti, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítetten
kell ártalmatlanítani az élettartama végén. Kérjük vegye figyelembe, hogy az Ön felelőssége
az elektronikus eszközök ártalmatlanítása az újrahasznosító központokban a természeti
erőforrások megőrzése érdekében.

09 Tanúsítások és biztonsági jóváhagyások
Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az A1965 és
A1967 típusú rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi
nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő webcímen:
http://en.amazfit.com/support.html
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