מדריך למשתמש
אוזניות Mi
ANC in-Ear – Type C

 1אוזניות  Miעם ביטול רעשים

1

3

2

4

הגנת האוזן מקטינה את חוסר התאימות הנגרמת ע"י הכבל ומבטיחה הרכבה יציבה של האוזניות
בעת פעילות ספורטיבית .אנא השתמשו בהן ע"פ צרכיכם.

 2לחצני הפונקציות

שיחות נכנסות:
לחץ – מענה
לחץ והחזק  -דחייה
נגינת מוזיקה:
לחיצה אחת – השהייה \ נגינה
שתי לחיצות – דילוג קדימה
שלוש לחיצות  -דילוג אחורה

ווליום +

ביטול רעשים מתחיל כאשר
נורית החיווי מופעלת
ביטול רעשים נפסק כאשר
נורית החיווי נכבת

ווליום -

 3מפרט טכני
דגם

JZEJ01JY

סוג

 , in-earבתוך האוזן

משקל

 20גרם

אורך הכבל

 1.25מ'

סוג התקע

Type-C

הספק מוצהר

5mW

התנגדות

 32אוהם

רגישות

113dB

תחום היענות תדר

20-40,000Hz

מפסק ANC

FCC 4
התקן זה תואם למגבלות החשיפה לקרינה של
ה FCC -שנקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת.
התקן זה תואם לחלק  15של חוקי ה.FCC -
ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:
( )1התקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות)2( ,
התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שנקלטה ,לרבות
הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.
זהירות! כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי
הגורם האחראי לתאימות עלול לבטל את
סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.
הערה :ציוד זה נבדק ונמצא כתואם למגבלות
של התקן דיגיטלי מסוג  ,Class Bבהתאם
לחלק  15של כללי ה .FCC -מגבלות אלה נועדו
לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות

WEEE 5
ציוד חשמלי ואלקטרוני ,חלקים וסוללות
המסומנות בסימן זה אין להשליך יחד עם פסולת
ביתית רגילה ,חובה לאסוף אותה ולהשליכה
בנפרד כדי להגן על הסביבה.
אנא פנו לרשות העירונית או למשרד לאיכות
הסביבה בנושא הדרך הנכונה להשליך פסולת
מסוג זה.
אין לחשוף סוללות או מארזי סוללות לחום גבוה
מידי כגון :קרינת שמש ,אש וכול'.

בהתקנה ביתית .ציוד זה יוצר ,משתמש ויכול
להקרין אנרגיית תדר רדיו ,ואם אינו מותקן
ומופעל בהתאם להוראות ,עלול לגרום להפרעות
מזיקות לתקשורת רדיו .עם זאת ,אין ערובה שלא
תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת .אם ציוד זה
גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה,
אשר ניתן להפסיק אותן על ידי כיבוי הציוד
והפעלתו ,מומלץ למשתמש לנסות לתקן את
ההפרעות באמצעות אחת או יותר מהפעולות
הבאות:
 כיוון או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה הגדלת ההפרדה בין הציוד לבין המקלט -חיבור הציוד לשקע חשמלי שונה מזה שאליו
מחובר המקלט.
 התייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו  /טלוויזיהמנוסה לעזרה.

CE 5
אנו מצהירים בזאת שאוזניות חוטיות מותאמות
לדרישות הדירקטיבה  EU/2014/30והתוספות
הנלוות.

 8אחריות
מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן.
לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר
לתקופה של  12חודשים ממועד הרכישה,
בכפוף לתנאים הבאים:
אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית
הקנייה.
האחריות לא תחול במקרים הבאים :שימוש
בלתי נאות ,שבר מכל סיבה שהיא ,נזק לקוח
או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל ,במקרה של
תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות
המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת
האחריות.
האחריות אינה כוללת :צבע וציפויים )ובכלל זה
שריטות וקילופים( ,שברים ,סדקים ,חתכים או
קרעים ברצועת הגומי ,חלקי פלסטיק או מתכת
של המוצר ,חלקי גומי ,תקלות וליקויים כתוצאה
מחדירת נוזל ,חיבור למתח חשמלי שונה
מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:
 .1אחריות על המוצר הינה ל 12-חודשים
ממועד הרכישה.
 .2האחריות על ההתקן תבוטל במידה וגורם
שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו
בכתב.
 .3זמן טיפול במעבדה הינו בין  10-14ימי
עסקים  -מסירת המוצר למרכז שירות הינו
על אחריות הלקוח ועל חשבונו.

www.mi-il.co.il רשימת נקודות שירות מפורטת באתר
supportmi@hemilton.co.il :שלח לנו דוא"ל לכתובת
,TiinLab Acoustic Technology, Tianliao Industrial Park :היצרן
Nanshan District, Shenzhen, China
08-6852114 , מודיעין,8  האופה, המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ:היבואן

