Kezdő útmutató a Real Buds Air Neo világához
Csomag tartalma:
Fülhallgató (bal, jobb), töltődoboz, usb töltővezeték, termékbevezetési útmutató
Termék bevezetése:
1. Jelzőlámpa
2. Többfunkciós gomb
3. Töltő doboz
4. USB bemenet
5. Elülső hangoló lyuk
6. Mikrofon
7. Töltő érintkező
8. Hátsó hangoló lyuk
9. Érintős vezérlőterület

Utasítás:
Üzembe helyezés: A töltődoboz bekapcsolásakor a fülhallgató automatikusan bekapcsol.
Alvó üzemmód: Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokjába, és lépjen alvó üzemmódba.
Töltés:
Fülhallgató töltése: A fülhallgató automatikusan elkezdi a töltést, amikor behelyezik a töltõdobozba.
Töltõdoboz: Csatlakoztassa a töltõcsatlakozót a dobozban található kábellel, és a másik végét
csatlakoztassa az USB adapterhez.
Ellenőrizze a töltődoboz teljesítményét: Nyissa fel a töltődobozt: Ha elegendő az akkumulátor, a jelzőfény
folyamatosan világít. Ha az akkumulátor lemerült, a jelzőfény villog.
A fülhallgató teljesítményének ellenőrzése:A telefon csatlakoztatása után ellenőrizheti a billentyűzet
tápellátását Bluetooth állapotban (a telefon rendszer támogatását igényli)
Bluetooth párosítás:Első használat: a töltő tok kinyitása után a fülhallgató automatikusan belép a párosítási
állapotba.
Csatlakozás új eszközhöz: Mindkét fejhallgató a töltődobozban van. Nyissa fel a töltést, nyomja meg és tartsa
lenyomva az érintőképernyő gombot 3 másodpercig. A fülhallgató belép a párosítási állapotba.
A fülhallgató párosításakor nyissa meg az eszköz Bluetooth listáját és keressen, keresse meg a "real Buds
Air Neo" pontot, majd kattintson a ’Csatlakozás’ gombra.
Automatikus kapcsolat: Ha a fülhallgató be van kapcsolva, akkor automatikusan újracsatlakozik az előző
párosított készülékhez.
Érintési művelet:
Két érintés: válaszoljon a telefonra, lejátssza / szüneteltesse a zenét.
Három érintés: ugrás a következő dalra
Hívás közben nyomja meg 2 másodpercig: tegye le
Nyomja meg mindkét oldalt egyszerre 2 másodpercig: belépés és kilépés a játék módba.
* Adjon hozzá további műveleteket a következő APP műveletek révén.
Fülhallgató visszaállítása: Hosszan nyomja le a párosítás gombot 10 másodpercig, és a fülhallgató törli az
eredeti párosítási rekordot, és visszaállítja.
Alapparaméter:
Termék neve: realme Buds Air
Típusnév: RMA205
Töltő doboz felülete: MicroUSB
A fülhallgató egyetlen akkumulátorának élettartama: 3 óra zene, 1,5 óra beszélgetés *
Az akkumulátor teljes élettartama kompatibilis a töltődobozzal: 17 óra
töltési idő: 1,5 óra
Bluetooth verzió: Bluetooth 5.0
Bluetooth protokoll: ASP / HFP / A2DP / AVRCP
Bluetooth kódolás: SBC / AAC
Kommunikációs távolság: 10m
Üzemi hőmérséklet: -10 ° C ~ 55 ° C
Frekvencia: 2,402-2,483GHz
Teljesítmény:> -6DBM,> = 4DBM
* A zenelejátszáshoz az akkumulátor élettartama 3 óra, 50% -os hangerővel, a hívás időtartama. És az
akkumulátor tényleges élettartama különbözik a különféle használati forgatókönyveknél.
Garancia:
Köszönjük, hogy a Realme kiegészítőket választotta. Átfogó jótállási szolgáltatást nyújtunk a helyi
törvényeknek és rendeleteknek megfelelően.
Jótállási garancia és visszavonások: A jótállási politikával kapcsolatos további részletek a
https://www.realme.com oldalon találhatók.
Minthogy a következő helyzetek bármelyike semmissé teszi a jótállást:
1. A jótállás lejárt.
2. A szonda szétszerelése, javítása vagy módosítása az utasításokat követve.
3. A vis maior okozta károk (árvíz, földrengés, villámlás stb.)
4. Nincs érvényes vásárlási utalvány (értékesítési számlák vagy nyugták stb.)
5. Természetes kopás.
6. Nem termékminőséggel kapcsolatos kérdések.

Megjegyzés:
Kerülje a folyékony és magas páratartalmú környezetnek való kitettséget.
A sérülések elkerülése érdekében kerülje a dobást és az elhajlást.
Kerülje az állandó mágnesekkel való tartózkodást, hogy megakadályozzák a mágneses fülrügyek elválását.
Tartsa távol a gyerekektől.
Az Ön biztonsága érdekében kérjük, ne használja motorkerékpár vagy biciklizés, vezetés vagy az úton
közlekedéskor.
Egészségügyi okokból kerülje el hosszabb ideig a nagy hangerő hallgatását.
A helyi törvények és rendeletek szerint a terméket és / vagy akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve
kell ártalmatlanítani. Amikor ez a termék eléri élettartama végét, a felhasználó dönthet úgy, hogy termékét
illetékes újrahasznosító szervezetnek adja. A termék megfelelő újrahasznosítása megvédi az emberi
egészséget és a környezetet.
A Realme ezúton kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53 / EU rádióberendezésekről szóló irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható
a www.realme.com/global/support/eu-declaration weboldalon.
Keressen és töltsön le "Realme Link" alkalmazást a Google Playről.
Vizsgálja be a QR kódot a „realme link” APP letöltéséhez, ha a keresés nem sikerült az APP áruházban.

