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סקירת המוצר

הפעלה

התחברות

טעינהכיבוי

שקע 3.5 ממ

לחצן רב שימושי

נורית חיווי

שקע טעינה

 שקע אודיו 3.5 מ"מ לחיבור
התקן בעל שקע AUX IN ושידור 

מוזיקה מההתקן הדיגיטלי

לחצו על הלחצן הרב שימושי במשך 3 שניות 
ברציפות, עד אשר המקלט יופעל ויופיע חיווי 

כחול בהבהוב בודד. במידה ולא קיים שיוך 
ה-Bluetooth כלשהו, נוריות החיווי האדומה 

והכחולה יהבהבו לסירוגין והמקלט ימתין לשיוך.

 התחברות להתקן Bluetooth חדש
כאשר המקלט כבוי, לחצו על הלחצן הרב 

שימושי במשך 5 שניות ברציפות, עד לקבלת 
הבהוב לסירוגין של נוריות החיווי האדומה 

 והכחולה, כעת המקלט מוכן לשיוך.
 Mi Bluetooth Audio" התחברו ל

Receiver", במידה והטלפון שלכם מבקש 
 סיסמא, הקישו "0000". 

השיוך יאושר ע"י רצף קצוב של הבהובים 
כחולים. במידה והמקלט אינו מצליח להתחבר 

לשום התקן  ה-Bluetooth תוך 5 שניות, 
הוא יכבה אוטומטית. כאשר המקלט מופעל 

ומתחבר להתקן  ה-Bluetooth, לחצו על 
הלחצן הרב שימושי במשך 3 שניות ברציפות 

בכדי לעבור למצב המתנה כאשר הנוריות 
יהבהבו באור כחול ואדום לסירוגין.

לחצו במשך 5 שניות ברציפות על הלחצן הרב 
שימושי לצורך כיבוי המקלט.

במהלך טעינה, נורית החיווי דולקת בצבע אדום 
ותכבה כאשר הטעינה הושלמה. במידה והמקלט 

מופעל במהלך טעינה, המקלט יאותחל ויחובר 
.-Bluetoothלהתקן ה

במידה ומתגלה שיוך, נורית החיווי תהבהב 
בכחול פעמיים והמקלט יתחבר אוטומטית 

להתקן ה-Bluetooth, השיוך יאושר ע"י רצף 
קצוב של הבהובים כחולים. במידה והשיוך נכשל, 

המקלט יעבור למצב המתנה כאשר נוריות 
החיווי הכחולה והאדומה יהבהבו לסירוגין.

 שיוך לשני התקנים
כאשר התקן א' מחובר למקלט, לחצו על 

הלחצן הרב שימושי במשך 3 שניות ברציפות 
כדי לעבור למצב המתנה. לאחר מכן, חברו 
את התקן ב'. כאשר התקן ב'  מחובר, בחרו 

"Mi Bluetooth Audio Receiver" בהתקן 
א' כדי להשלים את החיבור לשני ההתקנים.

 מחיקת חיבורים קיימים
לחצו על הלחצן הרב שימושי 5 פעמים 

ברצף למחיקת החיבורים האחרונים של 
המקלט.

 איבוד החיבור
כאשר תכונת ה-Bluetooth בהתקן שלכם 

כבויה או מחוץ לטווח האלחוטי, המקלט 
נכנס אוטומטית למצב המתנה, ויכבה כאשר 

לא יהיה מחובר לכל התקן במשך 5 דקות.
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השימוש בצמיד הכושר

מפרט

אישורים

אחריות

 מענה לשיחות*
מענה לשיחות: לחיצה בודדת

דחיית שיחה: לחץ 2 שניות
חיוג חוזר מספר אחרון: לחיצה כפולה

שיחה ממתינה: לחץ להעברת השיחה 
הנוכחית להמתנה ומענה לשיחה הנכנסת

לחצו במשך 2 שניות ברציפות להמשיך 
בשיחה הנוכחית ודחיית השיחה הנכנסת

מעבר בין שיחות: בעת מענה לשתי שיחות, 
לחצו פעמיים למעבר בין שיחות

 נגינת מוזיקה
נגינה \ השהייה: 

לחיצה בודדת
דילוג רצועה קדימה: 

לחיצה כפולה
דילוג רצועה לאחור: 

לחצו 3 פעמים

* המענה לשיחות באמצעות 
שימוש במיקרופון הדיבורית או 

הטלפון הנייד.

Bluetooth פרופילי HFP \ HSP \ A2DP 
\ AVRCP

2 שעותמשך טעינה

מיקרו USBשקע טעינה

4 שעותזמן השמעה מרבי

x 70 x 21 97 מ"ממידות

CE - היצרן והיבואן מצהירים בזאת כי מקלט 
אודיו אלחוטי עומד בהתאמה ובדרישה 
המהותית והרלבנטית להוראות הנחיה 

.EU/2014/53

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. 
לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר 

לתקופה של 12 חודשים 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:
1.אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים 

ממועד הרכישה.
2.האחריות על ההתקן תבוטל במידה וגורם 

שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו 
בכתב.

3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי 
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 (Shenzhen) Co., Ltd. :היצרן 
(a Mi Ecosystem Company), New Materials Nanshan District,  Shenzhen, China
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