 8ניהול שיחות מרובות
יש ללחוץ על " " כדי לענות לשיחה נכנסת .אם
קיימת שיחה נכנסת נוספת לאחר מענה לשיחה
" כדי
הראשונה ,יש ללחוץ לחיצה כפולה על "
להחזיק את השיחה הראשונה ולענות לשיחה
השנייה בו-זמנית .בלחיצה כפולה " " ,ניתן לעבור
בין שתי השיחות בקלות.
הפעל את השליטה הקולית
במצב המתנה או
בניגון מוסיקה ,יש ללחוץ על " " למשך שנייה אחת.
במהלך שיחה
העברת קול בין אוזניות ומכשיר
יש ללחוץ לחיצה ארוכה על " " למשך שנייה אחת.
חיוג חוזר למספר האחרון במצב המתנה ,יש ללחוץ
לחיצה כפולה על מקש " ".
שימו לב:
 .1בשל ההבדל בין הגדרות התקנים ,חלק מהם
עשויים לחייג את השיחה האחרונה מתוך רשימת
השיחות היוצאות ,בעוד אחרים מתוך רשימת
השיחות הכללית (שיחה נכנסת ,יוצאת או שלא
נענתה);
 .2כאשר האוזניה מתואמת עם שני התקנים ,היא
תחייג שוב את השיחה האחרונה היוצאת בהתקן
 1באופן אוטומטי.

 10טיפים

 9מפרט טכני
גרסה  BLUETOOTH V4.1תואמת את רוב
הטלפונים הניידים והטאבלטים
מעבד  ,BLUETOOTH CSRמבטיח ביצועי
 BLUETOOTHאופטימליים
משקל נטו של  6.5גרם ,נוח לשימוש
ציפוי עמיד בטביעות אצבע וסימנים שומניים,
עמיד וקל לניקוי

תכונות בסיסיות:
שם המוצר:
דגם:
הפחתת רעש:
גרסת :BT
טווח פעולה:
מידות:
זמן דיבור:
פרופיל Bluetooth
זמן טעינה:
זמן המתנה:
משקל:

Mi Bluetooth Headset
LYEJ01LM
CVC
V4.1
 10מטר
 56x10x8מ"מ
 5שעות
HFP / A2DP / HSP / AVRCP
 2שעות
 180שעות
 6.5גרם

.1לפני השימוש באוזניה ,יש לקרוא את המדריך בקפידה
ולשמור אותו לעיון עתידי.
.2האוזניה צריכה להיות טעונה במלואה לפני השימוש
הראשון.
.3אם האוזניה אינה בשימוש במשך יותר משבועיים ,יש
להטעין אותה מעת לעת.
 .4יש להשתמש רק במטענים חשמליים שעומדים בתקינה
המקובלת.
.5אם לא ניתן למצוא את האוזניה בעת החיפוש בהתקן,
בדוק אם היא נמצאת במצב התאמה; אם האוזניה
נותרה ללא חיבור במשך זמן רב ,היא תצא ממצב
התאמה ,ובשלב זה נדרש להכניסה שוב למצב התאמה;
אם מתרחשת שגיאת תהליך בהתקן ,יש לאתחל אותו;
אם מתרחשת שגיאת תהליך באוזניה ,יש לאתחל או
לאפס אותה.

 11בטיחות
.1אסור לפרק או לשנות את האוזניה מכל סיבה שהיא,
כדי למנוע נזק או סכנה למשתמש.
.2אין לאחסן את האוזניה בטמפרטורות קיצוניות (מתחת
ל 0°C-או מעל .)45°C
 .3אין לקרב את נורית החיווי לעיניהם של ילדים או של
בעלי חיים.
.4אין להשתמש באוזנייה זו במהלך סופת רעמים ,כדי
להימנע מתפקוד לא סדיר וסיכון מוגבר להתחשמלות.
.5אין להשתמש בכימיקלים חזקים או בחומרי ניקוי חזקים
לניקוי האוזניה.

 12תעודת אחריות
שם

מלא_______________________________________:

זכתובת__________________________________________ :
מקום הרכישה_________________________________ :

לידיעתך:
.1אחריות על המוצר הינה ל 6-חודשים ממועד הרכישה.
.2האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך
טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
.3זמן טיפול במעבדה הינו עד  10ימי עסקים  -מסירת
המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבונו.

מדריך למשתמש
Mi Bluetooth Headset
מדריך למשתמש

דגם  _____________:תאריך רכישה ___________________:
תום תקופת האחריות_____________________ :

כתב אחריות
מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן .לפיכך אנו
נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של  6חודשים 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.
האחריות אינה כוללת :צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות
וקילופים) ,שברים ,סדקים ,עיוות מכאני ,חלקי פלסטיק
או מתכת של המוצר ,חלקי גומי ,תקלות וליקויים כתוצאה
מחדירת נוזל ,חיבור למתח חשמלי שונה מהמצוין בהוראות
השימוש.

נקודות איסוף באתר היבואן www.mi-il.co.il
תמיכה ושרות בדוא"לsupportmi@hemilton.co.il :
היצרןDongguan Liesheng Elec. Co., Ltd :
Dongguan City, Guangdong Province. China
היבואן :המילטון בע"מ ,האופה  ,8ישפרו סנטר ,מודיעין
08-6852114

 2אופן השימוש

 1הכנת האוזניה לשימוש
 .1יש לבחור במתאם סיליקון המתאים מתוך
המבחר בערכה

קטן

לחצן רב תכליתי

בינוני

לחיצה ארוכה

גדול
רמקול

 3התאמת האוזניה לטלפון נייד

 4טעינת האוזניה

יש לדחוף את האוזניה לתוך תעלת האוזן בעדינות ולוודא
שהאוזניה קבועה במקומה ושלא תזוז בעת הטיית הראש
או בתזוזות קלות.

מענה לשיחה
בשיחה נכנסת (מחוון
מהבהב בכחול) ,יש
ללחוץ על " " פעם
אחת.

דחיית שיחה
בשיחה נכנסת (מחוון מהבהב
בכחול) ,יש ללחוץ על " "
למשך שניה אחת.

לחיצה קצרה

לחיצה ארוכה

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על " " כדי להיכנס למצב
התאמה (מחוון מהבהב בכחול).
האוזניה תיכנס למצב התאמה בפעם הראשונה שתופעל,
אחרת כדי להכניס את האוזניה למצב התאמה ,יש ללחוץ
לחיצה ארוכה על הלחצן הרב תכליתי עד שהמחוון יהבהב
בכחול במהירות.

ווליום -

 .1יש לבצע את הליך ההתאמה לחיבור האוזניה להתקן
 1ולאחר מכן לכבות את האוזניה.
 .2יש להדליק את האוזניה ולבצע שוב את הליך
ההתאמה .יש להפעיל את תכונת  Bluetoothבהתקן
 2ולאתר את האוזניה .יש לבחור באוזניה ברשימת
ההתקנים כדי להתחבר אליה.
לחיצה ארוכה

המחוון יהבהב באדום כאשר רמת הסוללה תהיה נמוכה,
ותושמע הודעה קולית.
הבהוב כחול מהיר

 5איפוס הגדרות יצרן
לחיצה ארוכה

מתאם

הפעל  /השהה
יש ללחוץ על " "
להשמעת מוסיקה.
לחיצה קצרה

השתקת שיחה
במהלך שיחה ,יש ללחוץ
לחיצה כפולה על " "

 .3יש לבחור את שם האוזניה ברשימת ההתקנים של
התקן  1וללחוץ עליו כדי להשלים חיבור מרובה נקודות.

לחיצה כפולה

הבהוב באדום
וכחול לסירוגין

שקע טעינה
/USBמיקרופון

בדרך כלל המתאם הבינוני מתאים לרוב האנשים ,ולכן
אנו ממליצים להתחיל לנסות עם הגודל הבינוני.

 6פונקציות כלליות

הבהוב כחול מהיר

ווליום +

נורית חיווי

 7חיבור מרובה נקודות

לאיכות קול אופטימלית ,יש לכוון את המיקרופון לכיוון הפה.

יש להפעיל את פונקציית ה Bluetooth -בטלפון הנייד,
ולחפש את" "Mi Blutooth Headsetולבחור בה לביצוע
התאמה.

במהלך הטעינה ,יש ללחוץ לחיצה ממושכת על " " עד
שהמחוון יהבהב באדום וכחול לסירוגין.

התקן ראשון

