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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

 Ne hallgassa huzamosabb ideig magas hangerőn a fülhallgatót, mert az maradandó 
halláskárosodást okozhat! 

 Fülhallgató betét cserénél ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette a fülhallgatóhoz a betétet. 
A fülben maradt betét sérülést okoshat, 

 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
 Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a 

készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják. 
 Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző 

napsugárzásnak. 
 Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg 

füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a 
tűzesetek megelőzése érdekében! 

 Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill. 
számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel 
sérülést vagy áramütést okozhat).  

 A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett 
használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől 
elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak! 

 A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.  
 Csak a készülékkel kompatibilis (5V/500mA) hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más 

adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem 
használja azt a készülék töltéséhez.  

 Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 

 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +45°C felett), 

mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort. 
 Az akkumulátor teljesítménye hidegben extrém módon leesik, ez normális jelenség. 

 
 Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.  
 Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat. 
 Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.  
 A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket. 
 Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra! 
 Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor 

élettartamát.  A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést 
igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag 
rendeltetésszerűen használja. 
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JELLEMZŐK 
Modell:   JZEJ02JY 
Szín:    FEKETE 
Kialakítás:   Fülhallgató, fülbe dugható 
Ellenállás:   32Ω 
Kábelhossz:   1,35 m 
Csatlakozó:   3,5 mm sztereó jack (4 érintkezős) 
Teljesítmény:  50 mW 
Érzékenység:  100 dB 
Frekvencia-átvitel:  20 ~ 40.000 Hz 
Akusztikus kialakítás: Dupla dinamikus gyűrű + mozgó vasaló 
Akkumulátor:   Beépített (az aktív zajszűréshez) 
Töltés:   MicroUSB csatlakozó, 5V 
Felhasznált anyagok: Alumínium, TPE, PC 
Tanúsítványok:  HiRes Audio, Q/WMSX 009-2017 
Tömeg:   28 g. 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a 
környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek. 
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Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
TiinLab Acoustic Technology (Shenzhen) Co., Ltd. (a Mi Ecosystem Company) 
Address: Tianliao Building F14 East Block (New Materials Industrial Park), Xueyuan Road, Nanshan 
District, Shenzhen, P.R. China 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati 
útmutatóval kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
A gyártó ezennel kijelenti, hogy minden alapvető rádiós tesztet elvégeztünk, és hogy a fent említett 
termék megfelel a 2014/30/EU direktíva összes alapvető követelményének. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
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A GOMBOK FUNKCIÓI XIAOMI TELEFONOKKAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
* ANC – Active Noise Cancelling – Aktív hangszűrő 
 
 
 
  

Hangerő + 

Hangerő - 

ANC kapcsoló* 

Kikapcsolva 

Alacsony 

Magas 

Bejövő hívások: 
Nyomja meg – Fogad 
Tartsa nyomva – Elutasít 

Zenelejátszás: 
1x – Lejátszás / szünet 
2x – Léptetés előre 
3x – Léptetés vissza 

MicroUSB töltő port 

A visszajelző LED kéken 
világít, ha a zajszűrés be van 
kapcsolva. 
 
A visszajelző LED piros a 
töltés alatt, és kikapcsol, ha 
az akkumulátor teljesen 
feltöltött. 
 
A visszajelző LED piros és 
kék, amennyiben az aktív 
zajszűrőt bekapcsolta töltés 
közben. 
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A GOMBOK FUNKCIÓI APPLE TELEFONOKKAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
* ANC – Active Noise Cancelling – Aktív hangszűrő 
 
 

IMPORTŐR: 
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Nincs funkció 

Nincs funkció 

ANC kapcsoló* 

Kikapcsolva 

Alacsony 

Magas 

Zenelejátszás: 
1x – Lejátszás / szünet 
2x – Léptetés előre 
3x – Léptetés vissza 

MicroUSB töltő port 

A visszajelző LED kéken 
világít, ha a zajszűrés be van 
kapcsolva. 
 
A visszajelző LED piros a 
töltés alatt, és kikapcsol, ha 
az akkumulátor teljesen 
feltöltött. 
 
A visszajelző LED piros és 
kék, amennyiben az aktív 
zajszűrőt bekapcsolta töltés 
közben. 


