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A csomag tartalma

 Töltőtok Buds 3T Pro USB kábel Fülbetétek

Töltés
A fülhallgatók töltése
Amikor a fülhallgatókat a töltőtokba helyezi, automatikusan megkezdődik a töltés.

A töltőtok töltése
Használja a mellékelt kábelt a töltőtok töltéséhez, vagy helyezze egy kompatibilis vezeték 
nélküli töltőre úgy, hogy az állapotjelző felfelé nézzen!
Az állapotjelző pirosan világít töltés közben, és zöldre vált, ha a töltés befejeződött.

A fülhallgató töltöttségi szintjének ellenőrzése
A fülhallgató töltöttsége a csatlakoztatott mobilkészülék állapotsorában ellenőrizhető. 
Az állapotsorban mindig az alacsonyabb töltöttségű fülhallgató akkumulátorszintje 
jelenik meg. Ezt a funkciót egyes mobilkészülékek nem támogatják.

A töltőtok töltöttségi szintjének ellenőrzése
A töltöttség ellenőrzéséhez nyomja meg a funkciógombot, vagy nyissa fel a fedelet!
Ha a töltöttség ≥40% az állapotjelző fehér fénnyel, ha <40%, akkor zöld fénnyel világít kb. 
7 másodpercig, majd kialszik.
Ha az állapotjelző pirosan villog, akkor a töltöttség nem elegendő, és azonnal tölteni kell.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése Xiaomi telefonnal
Csatlakoztassa a fülhallgatót, helyezze őket a töltőtokba, és zárja le a fedelet! A telefon 
ne legyen zárolva, a Bluetooth kapcsolat legyen engedélyezve, tartsa közel a töltőtokhoz, 
majd nyissa fel a fedelet! A megjelenő felugró ablakban láthatók a töltöttségi szintek.
Mindig frissítse a telefon rendszerét a legújabb stabil verzióra! Jelenleg csak néhány 
Xiaomi telefon támogatja ezt a funkciót.
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Használat

A töltőtok kinyitásakor a fülhallgató automatikusan bekapcsol. Visszahelyezés után 
a töltőtok fedelének lecsukását követően, a kapcsolat megszűnik, és fülhallgató 
automatikusan alvó üzemmódba lép.

Viselés
Vegye ki a fülhallgatót a töltőtokból, és helyezze be a fülébe a bal (L) és jobb (R) jelzéseknek 
megfelelően! Használat után mindig helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba! Ez 
meghosszabbítja az élettartamukat, és nem vesznek el.

Párosítás
Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, majd tartsa nyomva a funkciógombot kb. 2 
másodpercig, miközben kinyitja a fedelet! Az állapotjelző fehéren kezd villogni, a 
fülhallgató csatlakozásra vár. Ha egy percig nem történik semmi, alvó módba lép, és az 
állapotjelző kialszik.
Engedélyezze a Bluetooth funkciót a mobilkészüléken, majd keresse meg és válassza ki a 
„Xiaomi Buds 3T Pro” eszközt a csatlakoztatásához!
Amennyiben a készülék jelszót kér, írja be a 0000 kódot!
Az első üzembe helyezés esetén, helyezze be a fülhallgatót töltőtokba, majd tartsa 
nyomva a funkciógombot 5 másodpercig az aktiváláshoz. Az aktiválás után a fülhallgató 
automatikusan csatlakozásra váró állapotba lép.

Gyors párosítás Xiaomi telefonnal
Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, és zárja le a fedelet! A telefon ne legyen zárolva, 
a Bluetooth kapcsolat legyen engedélyezve, tartsa közel a töltőtokhoz, majd nyissa fel a 
fedelet! Ezután kövesse a telefonon megjelenő utasításokat a párosításhoz!
Mindig frissítse a telefon rendszerét a legújabb stabil verzióra! Jelenleg csak néhány 
Xiaomi telefon támogatja ezt a funkciót.

Szétkapcsolás
Ha a mobilkészülék Bluetooth funkciója le van tiltva, vagy a fülhallgató hatótávolságon 
kívül kerül, akkor egy hangjelzés hallható, és  automatikusan csatlakozásra váró állapotba 
lép. Ha 5 percen belül nem csatlakozik mobilkészülék hozzá, akkor passzív, ha 10 percen 
belül nem csatlakozik, akkor alvó üzemmódba lép. Passzív üzemmódban a csatlakozást 
manuálisan kell kezdeményezni a mobilkészülék Bluetooth menüjében. Ha ismét a fülbe 
helyezi a fülhallgatót, akkor felébred, és a csatlakozásra fog várni.

Automatikus csatlakozás
Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, akkor a fedél felnyitása után automatikusan 
csatlakozik a legutóbb használt mobilkészülékhez. Ha nincsenek csatlakozási 
előzmények, vagy nem tud csatlakozni, akkor a fülhallgató csatlakozásra vár.
Ha az automatikus csatlakozás nem jön létre, akkor manuálisan kell csatlakoztatni a 
fülhallgatót a kívánt mobilkészülékkel.

Gyári alapállapot visszaállítása
Mindkét fülhallgatót tegye a töltőtokba! Tartsa nyomva a funkciógombot kb. 10 
másodpercig, amíg az állapotjelző fehéren kezd világítani!
Sikeres visszaállítás után a töltésjelző fehéren villog, a fülhallgató párosítás üzemmódba 
lép. A fülhallgató csatlakozási előzménye törlődik.



Funkciók
Hívás fogadása, befejezése, elutasítása

Hívás fogadásához érintse meg valamelyik fülhallgató 
érintőfelületét!
Hívás elutasításához, illetve a beszélgetés befejezéséhez 
érintse  meg kétszer valamelyik fülhallgató 
érintőfelületét!

Zenelejátszás indítása, szüneteltetése
A lejátszáshoz, illetve a megállításhoz érintse meg valamelyik 
fülhallgató érintőfelületét!
Az egyik fülhallgató eltávolítása a fülből, szintén megállítja, a 
visszahelyezés elindítja a lejátszást.

Következő és előző zeneszám lejátszása
Lejátszás közben érintse meg kétszer, vagy háromszor 
valamelyik fülhallgató érintőfelületét a következő, vagy az 
előző zeneszám lejátszásához!

Zajszűrés
A zajszűrés be-, illetve kikapcsolásához 2 másodpercig tartsa 
az ujját valamelyik fülhallgató érintőfelületén!
A zajszűrés nem kapcsolható be, ha csak az egyik fülhallgatót 
használja.

• Bluetooth 5.2 LE (HFP, A2DP, AVRCP)
• Max. 10 m hatótávolság
• Beépített mikrofon
• IP55 időjárás védelem
• USB Type-C töltőcsatlakozó
• Üzemidő (egy töltéssel)

Fülhallgató: kb. 6 óra 
Tok + fülhallgató: kb. 24 óra

• Fülhallgató töltés DC 5 V, 120 mA (fülhallgatónként)
• Töltőtok USB töltés DC 5 V, 1 A
• 4,9 g/fülhallgató
• 48 g (töltőtokkal)

Műszaki paraméterek

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül 
megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.
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