
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Használati utasítás 
Xiaomi® Mi AirDots (TWS): teljesen vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal, Bluetooth 5  

Cikkszám: XI-AD1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made in China 

  



A doboz tartalma 

● 2 db Xiaomi® Mi AirDots teljesen vezeték nélküli fülhallgató  
● 1 db Töltődoboz 
● 2 pár különböző méretű füldugó 
● 1 db Használati utasítás  

 
 
 

Paraméterek  

Modell TWSEJ02LM 

Típus Fülbe dugható 

Vezeték nélküli Igen 

Lejátszási idő 4 óra 

Készenléti idő 
● Fülhallgató 
● Töltődoboz 

 
● 150 óra 
● 6 hónap 

Töltési idő 
● Fülhallgatók 
● Töltődoboz 

 
● 1,5 óra 
● 2,5 óra 

Vezeték nélküli kapcsolat Bluetooth 5 

Bluetooth protokoll A2DP/AVRCP/HFP/HSP 

Bluetooth jeltávolság 10 m 

Akkumulátor kapacitás 
● Fülhallgató 
● Töltődoboz 

 
● 40 mAh  
● 300mAh  

Impendancia 16 Ohm 

Érzékenység 106 ± 3 dB 

Fülhallgatók súlya 4,2 g 

Teljes súly 39 g 

Töltődoboz mérete 62 x 42 x 26 mm 

 



Töltés 

A fülhallgatók töltése 
A fülhallgatók feltöltéséhez helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba. A fülhallgatók vörös 
jelzőfénye folyamatosan világít töltés közben. A töltés végén a jelzőfény kialszik. A fülhallgatók 
feltöltése 1,5 órát vesz igénybe. 
 
Az első használat alkalmával teljesen töltse fel a fülhallgatókat. Amennyiben már két hónapja 
nem használta a fülhallgatókat, töltse fel azokat. 
 
 
A töltődoboz töltése 
A töltéshez csatlakoztassa az USB kábelt a töltődoboz hátulján lévő Micro USB portba és az 
USB áramforrásba. Fontos, hogy a töltődobozhoz megfelelő adaptert használjon a töltéshez.  
 
A töltődoboz elején lévő jelzőfény a töltődoboz külső áramforrásra történő csatlakoztatása 
esetén felgyullad és a töltődoboz teljes feltöltése után kialszik.  
 
A töltődoboz 2 és fél alkalommal képes feltölteni a fülhallgatókat. A töltődoboz feltöltése 2,5 órát 
vesz igénybe.  
 
 
 

Párosítás 

Sztereó párosítás 
1. A fülhallgatók párosításához vegye ki mindkét fülhallgatót a töltődobozból.  
2. Először a fehér jelzőfény gyullad ki. Ezután a bal fülhallgató jelzőfénye kialszik, a jobb 

fülhallgató jelzőfénye pedig villogni kezd. Ez jelzi, hogy a Xiaomi® Mi AirDots (TWS): 
teljesen vezeték nélküli fülhallgató sztereó párosítási módba kapcsolt.  

3. Lépjen be a párosítani kívánt eszköz Bluetooth beállításaiba és az elérhető eszközök 
között keresse meg a "MI AIRDOTS BASIC_R" eszközt.  

 
 
Mono párosítás 

1. Amennyiben csak az egyik fülhallgatót szeretné párosítani, csak a párosítani kívánt 
fülhallgatót vegye ki a töltődobozból.  

2. A fülhallgató fehér jelzőfényének villogása jelzi, hogy a Xiaomi® Mi AirDots (TWS): 
teljesen vezeték nélküli fülhallgató párosítási módba kapcsolt.  



3. Lépjen be a párosítani kívánt eszköz Bluetooth beállításaiba és az elérhető eszközök 
között keresse meg a "MI AIRDOTS BASIC_L” vagy "MI AIRDOTS BASIC_R" eszközt.  

 
 

Instrukciók 

A fülhallgatókat az érintőpanel segítségével tudja vezérelni.  
 

● Egy érintés - A lejátszás megállítása / folytatása és a bejövő hívás fogadása 
● Két érintés - Hangasszisztens 
● Hosszú érintés - Hívás elutasítása 
● Két érintés hívás közben - A mikrofon némítása 

 
A fülhallgatók bekapcsolásához egyszerűen vegye ki a fülhallgatókat a töltődobozból. A 
fülhallgatók kikapcsolásához helyezze vissza a fülhallgatókat a töltődobozba. A be- és 
kikapcsolást kínai nyelvű hangüzenet jelzi.  
 
A Xiaomi® Mi AirDots (TWS): teljesen vezeték nélküli fülhallgató bármelyik intelligens 
asszisztenssel működik: Siri, Google Assistant, stb.  
 
 
 

Gyakran ismételt kérdések 

1. Csak az egyik fülhallgató szól. Mit tegyek?  
A probléma oka, hogy a bal fülhallgató elveszíti a kapcsolatot a jobb fülhallgatóval.  

○ Tartsa nyomva mindkét fülhallgató érintőpaneljét 30-50 másodpercen keresztül. 
Először a fülhallgatók fehér jelzőfénye gyullad fel, majd később egy vörös-fehér 
jelzés villan fel két alkalommal. A vörős-fehér fényjelzés felvillanása jelzi a 
Bluetooth kapcsolat bontását és a beállítások újraindítását. A második felvillanás 
után elengedheti az érintőpanelt.  

○ Kapcsolja be a fülhallgatókat az érintőpanel hosszú lenyomásával. Ezután a bal 
oldali fülhallgató keresni kezdi a jobb fülhallgatót.  

○ A szinkronizáció befejezése után párosítsa "MI AIRDOTS BASIC_R" fülhallgatót 
a kívánt eszközhözhöz. 

 
2. Használhatom külön is a fülhallgatókat? 

○ Igen, a fülhallgatók önmagukban is használhatók.  
 

3. Mit jelent a villogó jelzőfény? 



○ A bal fülhallgató jelzőfényének villogása azt jelzi, hogy a bal fülhallgató keresi a 
jobb fülhallgatót.  

○ Ha a jelzőfény lassan villog, a fülhallgató kész a párosításra.  
 

4. Melyik az elsődleges fülhallgató? 
○ A jobb oldali az elsődleges fülhallgató. A sztereó mód használatához ehhez a 

fülhallgatóhoz kell csatlakoznia. A bal fülhallgatóhoz már nem kell külön 
csatlakozni ebben az esetben.  
 

5. Átállíthatom más nyelvre a hangüzeneteket.  
○ A fülhallgató csak a kínai nyelvet támogatja.  

 
 
 

A termék helyes eltávolítása 

A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy 
kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az emberi egészség 
megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön tárolja és gondoskodjon az 
újrahasznosításáról.  


