
Mi Bluetooth Neckband Earphones
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Micro-USB-oplaadpoort

Volume omhoog

Volume omlaag

Aan/uit-knop

Microfoon/indicatielampje

Productoverzicht

Opladen
Het indicatielampje brandt rood tĳdens het opladen en gaat uit 
wanneer het opladen is voltooid. 
Als u het apparaat oplaadt terwĳl het ingeschakeld is, wordt er 
opnieuw opgestart.

Uitschakelen
Om het apparaat uit te schakelen houdt u de aan/uit-knop 3 
seconden ingedrukt. Er volgt één rode flits.

Inschakelen
Om het apparaat in te schakelen houdt u de aan-/uit-knop 3 
seconden ingedrukt. Er volgt één blauwe flits.
Het apparaat is klaar om te worden gekoppeld wanneer u het voor 
het eerst inschakelt.

Verbinding maken

Wanneer het apparaat uitgeschakeld is, houdt u de aan/uit-knop 
gedurende 3 seconden ingedrukt. Als het lampje blauw gaat 
knipperen, is het apparaat klaar om te worden verbonden.
Schakel de Bluetooth-functie in op uw telefoon en zoek naar "Mi 
Bluetooth Neckband Earphones". Als uw telefoon om een 
wachtwoord vraagt, voert u "0000" in. Het indicatielampje gaat nu 
felblauw pulseren.

Verbinden met een nieuw Bluetooth-apparaat
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SpecificatiesOpnieuw verbinding maken
Na het inschakelen wordt het apparaat weer verbonden met het 
laatst gekoppelde apparaat. 
Als er geen voorafgaande verbindingsgeschiedenis is of als er met 
geen enkel ander apparaat kan worden gekoppeld, gaat het 
apparaat in de stand-bymodus en wordt gewacht op een verbinding.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de knoppen volume 
omhoog en volume omlaag 5 seconden lang samen ingedrukt om de 
verbindingsgeschiedenis volledig te wissen.
Vervolgens gaat het apparaat naar de stand-bymodus en wordt 
gewacht op een verbinding.

Verbindingsgeschiedenis wissen

Wanneer de Bluetooth-functie van uw telefoon wordt uitgeschakeld of 
als er geen draadloze verbinding is, wordt het apparaat in de 
stand-bymodus gezet.
Als de verbinding niet binnen 5 minuten wordt hersteld, wordt het 
apparaat automatisch uitgeschakeld.

Verbinding verbroken

Model: LYXQEJ01JY
Impedantie: 32 Ω 
Ne�o gewicht: 40 g
Laadpoort: Micro-USB
Frequentierespons: 20-20.000 Hz
Ingang: 5 V      1,0 A
Draadloze connectiviteit: Bluetooth 4.1
Bluetooth-profielen: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Draadloos bereik: 10 m
Gevoeligheid: 100 dB
Inhoud van de verpakking: Mi Bluetooth Neckband Earphones, 
Micro-USB-oplaadkabel, gebruikershandleiding, oordopjes
Oplaadtĳd: 2 uur
Stand-bytĳd: 200 uur
Gesprekstĳd: 10 uur
Afspeeltĳd: 8 uur
Afmetingen: 205 x 175 x 39 mm
Frequentie: 2402-2480 MHz
Max. output: 10 dBm
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Functies

Let op:
Weergave accu- en volumeniveau: ondersteund in iOS, andere 
apparaten worden mogelĳk niet ondersteund.
Gebruik geen powerbank om Mi Bluetooth Neckband Earphones 
op te laden.

Indrukken: opnemen
Ingedrukt houden: 
negeren

Inkomende oproepen Muziek

Indrukken: volume omlaag
Ingedrukt houden: volgend nummer

Indrukken: volume omhoog
Ingedrukt houden: vorig nummer

1 x indrukken: afspelen/pauze CE

Wĳ, Tiinlab, verklaren hierbĳ dat deze apparatuur voldoet aan de 
geldende richtlĳnen en Europese normen en amendementen. De 
volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring is beschikbaar op 
de volgende website: 
h�ps://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

WEEE

Elektrische en elektronische apparatuur, onderdelen en 
accu's/ba�erĳen met dit symbool mogen niet worden weggegooid 
met het normale huishoudelĳk afval, en moeten gescheiden worden 
ingezameld en weggegooid om het milieu te beschermen.
Uw TiinLab-verkooppunt zal u adviseren over de juiste manier van 
afvoeren in uw land.

Veiligheidswaarschuwing:
Stel accu's of accupacks niet bloot aan extreme hi�e, zoals zonlicht, 
vuur en dergelĳke.
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Als klant van Xiaomi profiteert u onder bepaalde voorwaarden van 
aanvullende garanties. Xiaomi biedt specifieke klantgaranties die een 
aanvulling vormen op en niet in de plaats treden van de we�elĳke 
garanties op grond van het consumentenrecht in uw land. De duur en 
de voorwaarden met betrekking tot de we�elĳke garanties zĳn 
neergelegd in de betreffende lokale wetgeving. Voor meer informatie 
over deze klantgaranties verwĳzen wĳ u naar de officiële website van 
Xiaomi op h�ps://www.mi.com/en/service/warranty/. Tenzĳ we�elĳk 
verboden of anderszins toegezegd door Xiaomi, valt de 
klantenservice onder het land of de regio waar de oorspronkelĳke 
aankoop plaatsvond. Voor zover toegestaan door de wet, zal Xiaomi 
op grond van de klantgarantie naar eigen goeddunken uw product 
herstellen, vervangen of vergoeden. Normale slĳtage, overmacht, 
misbruik of schade veroorzaakt door nalatigheid of schuld van de 
gebruiker valt niet onder de garantie. De contactpersoon voor 
a�er-sales kan iedereen zĳn binnen Xiaomi's erkende 
servicenetwerk, Xiaomi's erkende distributeurs of de eindleverancier 
die de producten aan u verkocht hee�. Neem bĳ twĳfel contact op 
met de betreffende persoon zoals vastgesteld door Xiaomi.
De huidige garanties gelden niet in Hongkong en Taiwan.

Producten die niet naar behoren zĳn ingevoerd en/of niet naar 
behoren zĳn vervaardigd door Xiaomi en/of niet naar behoren zĳn 
aangescha� bĳ Xiaomi of een officieel Xiaomi-verkooppunt, 
worden niet gedekt onder deze garantie. A�ankelĳk van de 
toepasselĳke wetgeving kunt u mogelĳk aanspraak maken op de 
garanties van de niet-officiële retailer bĳ wie u het product hebt 
gekocht. Xiaomi verzoekt u dan ook om contact op te nemen met 
de retailer bĳ wie u het product hebt gekocht.

Lees deze handleiding zorgvuldig voor gebruik en bewaar hem voor latere naslag.


