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Etui Ładujące

Charging 
Port

Wskaźnik
ładowania

Włącznik etui
ładującego

Słuchawki

Delikatnie umieść wkładkę douszną w przewodzie słuchowym, a
następnie ustaw ją w wygodnej pozycji.
Podczas połączeń pamiętaj, aby główny mikrofon był skierowany w
stronę usta dla wyraźniejszych połączeń.

Mikrofon pomocniczy

Wielofunkcyjny obszar
dotykowy

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją
na przyszłość. Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu
użytkownika w podręczniku użytkownika służą wyłącznie do celów
poglądowych. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze
względu na ulepszenia produktu.

Noszenie

Przegląd produktu
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Główny mikrofon

Punkty kontaktowe
ładowania



Gdy słuchawki znajdą się w etui ładującym, otwórz pokrywę,
aby automatycznie je włączyć.

Podczas wkładania słuchawek do etui ładującego, gdy są one
obrócone o, wkładki douszne zostaną automatycznie włączone.

Podłącz kabel ładujący do etui ładującego i zachowaj
wkładki douszne wewnątrz etui do jednoczesnego ładowania.

Gdy etui ładujące nie jest w pełni naładowane, jego wskaźnik jest
biały. Gdy jest w pełni naładowany, jego wskaźnik nie świeci.

Przed użyciem usuń folię ochronną z punktów styku
na obu słuchawkach i w pełni naładuj etui ładujące i słuchawki.

Ładowanie

Włączanie

Folia ochronna
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Jeśli wkładki douszne nie mogą się prawidłowo połączyć, wykonaj
poniższe czynności, aby je zresetować. Otwórz pokrywę etui
ładującego i umieść obie wkładki douszne w etui. Naciśnij i
przytrzymaj przycisk etui z funkcją ładowania przez 10 sekund, a
wskaźnik etui z funkcją ładowania będzie migać na biało przez 3
sekundy i zgaśnie, wskazując, że elementy douszne zostały
pomyślnie zresetowane (zapis połączenia między lewą i prawą
słuchawką oraz elementami dousznymi i telefon został
wyczyszczony).

Pierwsze połączenie
Obie wkładki douszne przejdą w tryb oczekiwania na połączenie po
otwarciu pokrywy etui z funkcją ładowania. Po włączeniu Bluetooth
telefonu wyszukaj i dotknij „Redmi Buds 3”, aby podłączyć
słuchawki do telefonu. Uwaga: Jeśli nie można podłączyć wkładek
dousznych, umieść je z powrotem w etui ładującym, zamknij
pokrywę i powtórz powyższą operację.

Wciśnij i przytrzymaj przed 10 sekund

Połączenie

Resetowanie słuchawek
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Odbierz drugie połączenie
Dwukrotnie dotknij wielofunkcyjnego obszaru dotykowego
lewej/prawej słuchawki dousznej, aby zawiesić trwające połączenie i
odebrać połączenie przychodzące, a następnie dotknij
wielofunkcyjnego obszaru dotykowego lewej/prawej słuchawki
dousznej trzy razy, aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać
połączenie utrzymać.

Odbieranie/kończenie połączeń
Dwukrotnie dotknij wielofunkcyjnego obszaru dotykowego
lewej/prawej wkładki dousznej, aby odebrać połączenie; i dotknij
wielofunkcyjnego obszaru dotykowego lewej/prawej słuchawki
dousznej trzy razy, aby odrzucić lub zakończyć połączenie.

Wielofunkcyjny obszar
dotykowy

Odtwórz następny utwór/poprzedni utwór
Podczas odtwarzania dźwięku dotknij dwukrotnie wielofunkcyjnego
obszaru dotykowego wkładki dousznej, aby odtworzyć następny
utwór; a następnie dotknij wielofunkcyjnego obszaru dotykowego
elementu dousznego trzy razy, aby odtworzyć poprzedni utwór.

Odtwórz/wstrzymaj muzykę
Metoda 1: Usuń wkładki douszne, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki i
załóż wkładki douszne, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.*
Metoda 2: Naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny obszar dotykowy
lewej/prawej wkładki dousznej, aby wstrzymać/odtworzyć dźwięk.

* Po ręcznym wstrzymaniu muzyki muzyka nie będzie odtwarzana automatycznie po
wyjęciu i ponownym założeniu wkładek dousznych.

Przegląd funkcji
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Szybkie parowanie
Umieść wkładki douszne w etui ładującym i zamknij jego pokrywę.
Upewnij się, że Bluetooth telefonu Mi/Redmi jest włączony i trzymaj
go blisko etui ładującego, a następnie otwórz pokrywę etui i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć
telefon do słuchawek.
Uwaga: Aby korzystać z funkcji szybkiego łączenia, zaktualizuj swój
telefon Mi/Redmi do najnowszej stabilnej wersji. Następnie otwórz
Dodatkowe ustawienia w ustawieniach Bluetooth telefonu, aby
włączyć sparowanie zgodnych urządzeń. Ta funkcja jest obecnie
obsługiwana tylko przez niektóre telefony Mi/Redmi.

Przełączanie między trybem pojedynczego/podwójnego bud
Gdy oba budsy zostaną pomyślnie połączone, znajdują się w trybie
dwóch budsów. Jeśli włożysz jeden z budsów z powrotem do etui
ładującego i zamkniesz jego pokrywę, drugi buds automatycznie
przejdzie w tryb pojedynczego. Po wyjęciu drugiej słuchawki z etui
ładującego, tryb dwóch pąków zostanie automatycznie
przywrócony.

Połączenie automatyczne
Gdy wkładki douszne znajdują się w etui ładującym, otwarcie
pokrywy etui ładującego automatycznie połączy je z ostatnio
używanym urządzeniem Bluetooth. Jeśli elementy douszne nie są
połączone z żadnym urządzeniem, automatycznie przejdą w stan
oczekiwania na połączenie.
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Uwaga: gdy na dworze jest zimno, a dłonie wysychają, słuchawki
mogą nie działać, gdy ich dotykasz.

Wykrywanie noszenia
Wbudowany czujnik optyczny może wykryć stan noszenia wkładki
dousznej w czasie rzeczywistym, może wykryć, kiedy wkładka
douszna jest w uchu. Na przykład, jeśli urządzenie, do którego są
podłączone wkładki douszne, jest wstrzymane, założenie wkładek
dousznych rozpocznie odtwarzanie muzyki, a wyjęcie wkładek
dousznych wstrzyma odtwarzanie muzyki.
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Nazwa: bezprzewodowe słuchawki REDMI BUDS 3
Model: M2104E1
Pasmo częstotliwości: 2402–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: < 20 mW

Słuchawki douszne
Wymiary: 40,7 × 16,9 × 18,7 mm
Waga netto (na wkładkę douszną): Ok. 4,47 g
Zasięg bezprzewodowy: 10 m (w środowisku wolnym od przeszkód)
Pojemność komórki (na wkładkę douszną): 35 mAh
Wejście: 5 V=70 mA
Typ ogniwa: ogniwo polimerowe litowo-jonowe
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.2

Etui ładujące
Model: M2104E1
Wymiary: 49,6 × 49,6 × 24,5 mm
Pojemność baterii: 310 mAh
Wejście: 5 V=500 mA
Wyjście: 5 V=150 mA
Typ baterii: bateria litowo-jonowa z polimeru

Temperatura przechowywania: 0 °C do 45 °C
Temperatura pracy: od 5°C do 40°C
Żywotność: 1 rok

Specyfikacja
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1. Nie próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować produktu, ponieważ może
to spowodować pożar lub nawet całkowite uszkodzenie produktu.
2. Trzymaj wskaźnik produktu z dala od oczu dzieci i zwierząt podczas używania
produktu.
3. Nie używaj tego produktu podczas burzy. Burze mogą spowodować
nieprawidłowe działanie produktu i zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
4. Nie demontuj, nie przekłuwaj, nie miażdż produktu ani nie wystawiaj go na
działanie ognia.
5. Należy natychmiast zaprzestać używania produktu i zwrócić się o pomoc
medyczną, jeśli obszar kontaktu na skórze wykazuje oznaki zaczerwienienia lub
obrzęku.
6. Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie używaj wysokiego poziomu głośności
przez dłuższy czas.
7. Ten produkt nie jest zabawką i może zawierać małe części. Proszę trzymać je
poza zasięgiem dzieci.
8. Wrzucenie baterii do ognia, gorącego piekarnika, wody lub innych płynów lub
mechaniczne zgniecenie lub zgniecenie baterii, co może spowodować wybuch.
9. Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, które może
spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
10.Bateria narażona na bardzo niskie ciśnienie powietrza, które może spowodować
wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
11. Informacje o produkcie i znaki certyfikacji znajdują się w etui ładującym.
12. Nie wyrzucaj baterii do śmieci wyrzucanych na składowiska odpadów. Utylizując
baterię, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami lub regulacjami.
13.Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu, która może złamać
zabezpieczenie (np. pożar, eksplozja, wyciek elektrolitu żrącego itp.).
14. = Symbol wskazuje napięcie DC.
15. To urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię, której nie można wyjąć
ani wymienić. Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować baterii.
16. Używaj wyłącznie certyfikowanych ładowarek dostarczonych przez
wykwalifikowanych producentów.

Informacje bezpieczeństwa
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Niniejszym Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd.
oświadcza, że urządzenie radiowe typu M2104E1 jest zgodne z
przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych 2017. Pełny tekst
deklaracji zgodności UKCA jest dostępny pod następującym
adresem internetowym: https://www.
mi.com/uk/service/support/declaration.html

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z
dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z
niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić
zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do
wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne.
Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym
negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Prosimy
o kontakt z instalatorem lub władzami lokalnymi, aby uzyskać
więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich
punktów zbiórki.

Niniejszym Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd.
oświadcza, że urządzenie radiowe typu M2104E1 jest zgodne z
dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem internetowym: h
p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE Informacje

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
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Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd. (firma
Mi Ecosystem)
Adres: Suite 204, 4 blok, nr 86 Hongtu Road, dzielnica Nancheng,
Dongguan, Guangdong, Chiny.
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Spełnia standardy
IMDA DB106135

CIDF15000056

10


