
 

 
 
 
 
 
 

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

- Fekete  
Cikkszám : XI-AD1B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made in China 



A doboz tartalma 

● 2 db Redmi AirDots teljesen vezeték nélküli fülhallgató 
● 3 pár különböző méretű fülharang 
● 1 db Redmi AirDots töltődoboz 

 

A fülhallgató viselése 

1. Óvatosan helyezze a fülhallgatót a hallójáratba. Döntse meg a fejét és ellenőrizze, 
hogy a fülhallgató megfelelően tart-e.  

2. Figyeljen oda, hogy hívás közben a mikrofon szabadon legyen.  
3. Beszéd közben a mikrofont tartsa a szája közeléb, hogy a vonal másik végén tisztán 

hallják a hangját.  
 
A fülhallgatón egy közepes méretű fülharang van. Amennyiben a fülhallgató nem tart 
megfelelően, cserélje ki a fülharangot nagyobb méretűre. 
 
 
 

Töltés 

Használat előtt szedje le a bal és jobb fülhallgatón található fóliákat, hogy teljesen fel tudja 
tölteni a töltődobozt és a fülhallgatókat.  

1. A töltőkábelt csatlakoztassa a töltődobozhoz és töltse fel a fülhallgatót és a 
töltődobozt.  

2. Amíg a töltöttséget jelző fény pirosan világít, a töltődoboz még nincs feltöltött 
állapotban. Teljes töltöttség esetén a fény kialszik.  

3. A töltés alatt a fülhallgatók fénye vörösen világít. Amikor a fülhallgatók elérték a 
maximális töltöttségi szintet, a fülhallgatók 1 percen keresztül fehér fénnyel 
világítanak, majd kialszanak.  

 
 
 



Használat 

Bekapcsolás 
● A töltődobozból kivéve a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak.  
● Amikor a fülhallgatók nincsenek a töltődobozban és kikapcsolt állapotban vannak, a 

multifunkciós gomb 1 másodperc hosszú lenyomásával tudja bekapcsolni azokat. A 
bekapcsolás a fehér fény jelzi.  

  
 
Kikapcsolás  

● Helyezze a töltődobozba a fülhallgatókat. A fülhallgatók a töltődobozba helyezve 
automatikusan kikapcsolnak.  

● Amennyiben a fülhallgatók nincsenek a töltődobozban, a multifunkciós gomb 5 
másodperc hosszú lenyomásával tudja kikapcsolni azokat. A vörös fény ilyenkor 2 
másodpercen keresztül világít. 

 
 
Mindkét fülhallgató használata 

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltődobozból.  
2. Várjon 2-3 másodpercet amíg a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak.  
3. Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a készülékén. 
4. A jobb fülhallgató fehér fénnyel villogva jelzi, hogy kész a kapcsolódásra.  
5. Keresse meg és kapcsolódjon a “RedmiAirDots_R” fülhallgatóhoz a Bluetooth 

kapcsolatok között.  
6. Amennyiben a kapcsolat megszakad, ismételje meg a fenti lépést.  
7. A fülhallgató automatikusan kapcsolódni fog az utoljára csatlakoztatott eszközhöz (A 

Bluetooth kapcsolatot engedélyezni kell a készüléken.). 
Manuális kapcsolat 

1. Indítsa el a kikapcsolt fülhallgatót a multifunkciós gomb lenyomásával. A fehér fény 
gyors villogása jelzi, hogy a 2 fülhallgató kapcsolódik egymáshoz.  

2. A kapcsolat létrejötte után a jobb fülhallgató fénye lassan villog. A fülhallgatók ekkor 
készen állnak a Bluetooth kapcsolat elindítására.  

 
 
Egy fülhallgató használata 

1. Vegye ki az egyik fülhallgatót a töltődobozból.  
2. Várjon 2-3 másodpercet amíg a fülhallgató automatikusan bekapcsol.  
3. Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a készülékén. 
4. A fülhallgató fehér fénnyel villogva jelzi, hogy kész a kapcsolódásra.  
5. Keresse meg és kapcsolódjon a “RedmiAirDots_R” vagy “RedmiAirDots_L” 

fülhallgatóhoz a Bluetooth kapcsolatok között.  



6. Amennyiben a kapcsolat megszakad, ismételje meg a fenti lépést.  
7. A fülhallgató automatikusan kapcsolódni fog az utoljára csatlakoztatott eszközhöz (A 

Bluetooth kapcsolatot engedélyezni kell a készüléken.). 
Megjegyzés : A bal (L) fülhallgató kapcsolódási ideje hosszabb.  
Manuális kapcsolat 

1. Indítsa el a 2 kikapcsolt fülhallgatót a multifunkciós gomb lenyomásával.  
2. A fülhallgató fénye lassan villogni kezd. A fülhallgató ekkor készen áll a Bluetooth 

kapcsolat elindítására.  
 
 
A fülhallgatók újraindítása  
Amennyiben a fülhallgatók nem tudnak megfelelően csatlakozni a készülékéhez, indítsa újra 
a fülhallgatókat. 

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltődobozból.  
2. Kapcsolja ki a fülhallgatókat.  
3. Kikapcsolt állapotban nyomja be a két fülhallgató multifunkciós gombját 15 

másodpercig. A fülhallgatók fénye háromszor fog felvillanni vörös és fehér fénnyel.  
4. Engedje el a multifunkció gombokat és rakja vissza a fülhallgatókat a tölődöbozba.  
5. Törölje a korábbi kapcsolatokat a készülékén és kapcsolódjon újra a fülhallgatóhoz.  

 
 
 

Instrukciók 

Hogyan használj a multifunkciós gombot a fülhallgatókon?  
 
Hívás megválaszolása / tartása / elutasítása 

● Bejövő hívás esetén érintse meg a multifunkciós gombot a hívás megválaszolásához.  
● Hívás közben nyomja meg a multifunkció gombot a bejövő hívás tartásához.  
● Hívás közben hosszan nyomja meg a multifunkció gombot a bejövő hívás 

elutasításához.  
 
Zene lejátszása / szüneteltetése 

● Amennyiben szól a zene, röviden nyomja meg a multifunkciós gombot a zenelejátszás 
szüneteltetéséhez majd elindításához.  

 
Intelligens asszisztens bekapcsolása 

● Készenléti üzemmódban duplán nyomja meg a multifunkciós gombot.  
 
Megjegyzés:  



● A telefonnak támogatnia kell az intelligens asszisztenst és a gyors ébresztés 
funkciónak engedélyezve kell lennie.  

● A Xiaomi Redmi Airdots támogatja a Xiaomi Xiaoai, a Siri és a Google Assistant 
hangvezérlést.  

● A Redmi Airdots támogatja a harmadik fél által készített chat-et és hangvezérlést 
iOS-en. Androidon a telefon mikrofonja az elsődleges a hangvezérlés esetén.  

 
Hangerő szabályozása 

● A hangerőt a fülhallgatóval nem tudja szabályozni, csak a készülékén.  
 
 
 

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.  



 












