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杨娟
材质工艺要求

材质要求：

封面105g,内页105g太空梭哑粉，
印刷过哑油，骑马钉

制作工序：

印刷-连线哑油-切-折-切正-包装

工艺要求：

色相正确、印迹牢固、
套印准确、各色套印
不露杂色，套印误差≤ 0.1mm
模切走位≤±0.5mm

颜色及专色：

PANTONG Black C

字体及字号：

方正兰亭准黑_GBK/6.5PT
方正兰亭细黑_GBK/5.5PT
Gotham_Book /6.5pt
Gotham_Light /5.5pt

纹理要求：

纹理方向
选择正确的
方向图标拖
动到图纸里

比例 1:1 单位 mm

92mm
02 A PowerBuds-ról

01 A csomag tartalma

Fülhallgatók

Töltődoboz

Funkciógombok

1 pár fülkampó

89mm

USB C típusú töltőport

Áramellátás jelzőfény

L

M

S

SS
Mikrofon

Akasztókampó jobb és bal fülre

Töltőport

Amazfit PowerBuds 产品说明书
Amazfit PowerBuds használati utasítás

Méretre állítható
füldugók
4 pár dugó a fülhallgató
méretre állításához.

1 USB C típusú
töltőkábel

Pulzusjelző ablak
(csak a jobb fülön)

Használati útmutató

Mikrofon
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01 包装清单

02 了解耳机

03 Használat

Töltés
1. A PowerBuds feltöltése: amikor a
állapotba kerül.

Az alkalmazás telepítése
Az alkalmazás több funkciót tesz elérhetővé számodra. A telefonod
segítségével olvasd le a jobboldali QR kódot az alkalmazás legújabb
verziójának a letöltéséhez.

充电盒

耳机

功能键

一对耳挂

Megjegyzés:
1. A jobb felhasználói élmény érdekében végezd el az alkalmazás
legújabb verzióra történő frissítését, amikor figyelmeztetés érkezik.
2. Rendszerkövetelmények: legalább Android 5.0 vagy iOS 10.0.

USB Type-C充电口

电源灯

L

M

14

S

A PowerBuds párosítása

SS
左右耳挂

麦克风
充电口
耳塞

四对耳塞

USB Type-C充电线

心率窗（仅右耳）

说明书

麦克风

1

2

1. Nyisd meg a telefonodon az alkalmazást, regisztrálj, vagy jelentkezz be a fiókodba.
2. Válaszd az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget a "Profil> Eszközeim" pontnál az alkalmazásban a
PowerBuds hozzáadásához.
3. Ha most csatlakozol első alkalommal: nyisd fel a töltődoboz fedelét, amelyet követően a
töltődobozon lévő jelzőfény fehéren villog, majd végezd el a párosítást az alkalmazás utasításai
szerint. Ha nem első alkalommal csatlakozol: miközben a headset a töltődobozban van, nyisd fel a
töltődoboz fedelét, nyomd meg és tartsd lenyomva a töltődobozban lévő gombot, amíg a jelzőfény
fehéren villogni kezd, majd végezd el a csatlakoztatást az alkalmazás utasításai szerint.
Megjegyzések:
1. Amikor az eszköz csatlakoztatva van, és a
PowerBuds
használatban
van,
legyen
csatlakoztatva a telefonod Bluetooth-a.
2. Használat előtt javasolt
feltölteni a
PowerBuds-ot.

PowerBuds a töltődobozban van, automatikusan töltési

2. A töltődoboz feltöltése: a termékkel együtt szállított C típusú USB töltőkábellel töltsd fel a
töltődobozt. Az áramellátás jelzőfény pirosan villog töltés közben. Amikor kikapcsol, az eszköz
teljesen fel van töltve.
3. Töltöttségi szint ellenőrzése
1. A fülhallgató töltöttségi szintjének ellenőrzése: miután csatlakoztattad a PowerBuds-ot az
eszközödhöz, az alkalmazásban ellenőrizheted a töltöttségi szintjét.
2. A töltődoboz töltöttségi szintjének ellenőrzése: miután csatlakoztattad az eszközödhöz, az
alkalmazás segítségével ellenőrizd a PowerBuds és a töltődoboz töltöttségi szintjét.
3. Amikor felnyitod a fedelet vagy megnyomod a töltődobozon lévő funkciógombot, a töltődoboz
jelzőfénye fehéren villog, amely azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ha a
töltődoboz jelzőfénye piros, ez azt jelzi, hogy alacsony az akkumulátor töltöttsége, és fel kell azt
tölteni.

04 Viselés
1. Válassz egy megfelelő méretű dugót, és óvatosan állítsd be a PowerBuds szögét minden behelyezés
alkalmával a lehető legjobb hangzás és pulzusfigyelés érdekében.

15
16

03 使用

充电
1.

安装APP

2.

APP可以带来更多功能体验。
使用手机扫描右方二维码，下载和安装最新版本APP。

耳机充电：耳机放入充电盒，自动进入充电状态。
充电盒充电：使用产品自带的 USB Type-C 充电线对充电盒进行充电。充电时红色电源
指示灯将亮起，当指示灯熄灭表示已充满。

2. A fülkapók fokozzák a fülhallgatók stabilitását viselés közben, és szükség esetén használhatók.

注：1．为更好的使用体验，请按提示及时将APP升级至
最新版本；
2．系统要求为Android 5.0或iOS 10.0及以上版本。

绑定耳机
1.
2.
3.

1.
2.

06 Alapvető specifikációk
Modell: A1965 fülhallgatók; A1967 töltődoboz
Akkumulátor kapacitása: fülhallgató: 55mAh; töltődoboz: 450mAh
Bemenet: fülhallgató: 5V 0.12A; töltődoboz 5V 0.5A
Rendszerkövetelmények: legalább Android 5.0 vagy iOS 10.0
Vezeték nélküli kapcsolat: BT5.0, BLE
Vízállósági szint: fülhallgató: IPX5
Kimenet: 5V 0.25A
Működési környezeti hőmérséklet: 0°C-45°C

查看电量
查看耳机电量：耳机连接设备后，可在APP中查看耳机电量。
查看充电盒电量：连接设备后，使用APP查看耳机及充电盒电量。
按一下充电盒功能键或打开盒盖，充电盒白色指示灯亮表示电量充足；充电盒红色指示灯
亮表示电量低，需及时充电。

04 佩戴

打开手机上的APP，进行注册或者登录账号；
在APP“我的”-“我的设备”中选择“添加设备”，添加Amazfit PowerBuds；
首次连接：打开充电盒盖，充电盒指示灯白灯闪烁，根据APP提示完成配对连接。
非首次连接：耳机在充电盒中，打开充电盒盖，按住耳机盒内按钮直至充电盒指示灯白灯闪

1．请务必选择一副尺寸适宜的耳塞，并且每次佩戴时轻微调整耳机角度确保与耳朵紧密贴合，
才能获得最佳的声音体验和心率监测效果。

Megjegyzések:
1. A mozgásérzékelő funkciót az alkalmazáson keresztül kell engedélyezni.
2. A használatot követően azonnal helyezd vissza a PowerBuds-ot a töltődobozba az üzemidő
meghosszabbítása és elvesztésének megakadályozása érdekében.

烁，根据APP提示完成配对连接。

注：1．设备连接及使用耳机时，请保持
蓝牙开启的状态。
2．建议使用前先对耳机进行充电。

05 Vezérlés kézmozdulatok segítségével

Megjegyzések:
1. Az Amazfit PowerBuds ellenáll az izzadságnak és a víznek, ezért alkalmas számos nem vízi
sporthoz és tevékenységhez. A terméket ellenőrzött laboratóriumi körülmények között teszteltük. és
a GB 4208-2009 szerint IPX5 vízállósági fokkal rendelkezik.
2. Ne merítsd víz alá az Amazfit PowerBuds fülhallgatót.
3. Nedves körülmények között ne töltsd az Amazfit PowerBuds fülhallgatót. Amennyieben a
PowerBuds folyadékkal érintkezett, töröld szárazra egy száraz, szálmentes, puha ruhadarabbal.
4. A töltődoboz nem vízálló, ezért győződj meg róla, hogy nyílásai nem érintkeznek nedvességgel, és
tartsd tisztán azokat.

Kétszer érintsd meg a fülhallgatót a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez vagy egy hívás fogadásához/befejezéséhez.
Egyszer érintsd meg a fülhallgatót a Thru Mode engedélyezéséhez/letiltásához. Ezeket a funkciókat az alkalmazás
segítségével konfigurálhatod.
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2．耳挂可增强耳机的佩戴稳固性，必要时可选择安装。

06 基本参数
产品型号：耳机 A1965；充电盒 A1967
电池容量：耳机 55mAh ；充电盒 450mAh
输
入：耳机 5V
0.12A；充电盒 5V

0.5A

无线连接：BT5.0, BLE
防水等级：耳机 IPX5
输
出：5V
0.25A

设备要求：Android 5.0 或 iOS 10.0 及以上版本

工作环境温度：0℃~45℃

CMIIT ID：2019DP11618

执行标准：Q/HM 07-2019

提示: 1．Amazfit PowerBuds可抗汗抗水，适合各种非水上运动和活动，在受控实验室条件下
测试，其效果在GB 4208-2008标准下达到 IPX5级别。2

提示：1. 运动检测功能需从APP端开启。
2. 使用完，及时将耳机放回充电盒，以延长使用寿命及防止丢失。

．
请勿将Amazfit PowerBuds浸入水中。
3. 请勿为潮湿状态下的Amazfit PowerBuds充电。如果耳机接触到液体，请使用干燥的
无绒软布将它们擦干。
4. 充电盒不防水，因此请小心不要让任何开口处受潮并保持洁净。

07 Amazfit PowerBuds 产品保修说明

05 手势控制
连续轻敲耳机两次可播放/暂停音乐或接听/挂断电话；轻敲耳机一次可开启/关闭环境音监听。
在APP中可对其功能进行设置。
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Amazfit PowerBuds 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民
共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下: 在三包有效期内，您可以依照本规定享
受退货、 换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票等有效购物凭证办理。

5

07 Törvényi szabályozásokra vonatkozó tájékoztatás
Az eszköz megfelel az FCC [Szövetségi Kommunikációs Bizottság] szabályzat 15.cikkelyének. A
működés során az alábbi két feltételnek kell teljesülnie:
(2) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
(3) Ennek az eszköznek fogadnia kell minden beérkező interferenciát, ideértve azokat az
interferenciákat is, amelyek működési rendellenességeket okozhatnak.
FCC ID: 2AC8UA1965
Megjegyzés:
A készüléket bevizsgálták, és a vizsgálat alapján megállapították, hogy megfelel az
FCC-szabályzat 15. cikkelyében előírt, „B” osztályba sorolt digitális készülékekre vonatkozó
határértékeknek. A határértékek célja, hogy lakókörnyezeti használat esetén ésszerű védelmet
nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és
sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően üzemelik be és használják, úgy káros
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs garancia arra, hogy egy adott konfigurációban
nem lép fel interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádió- és
televízióvételben (ezt a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani), akkor azt javasoljuk,
hogy tegyen meg egy vagy több intézkedést az alábbiak közül az interferencia megszüntetéséhez:
— Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
— Növelje meg a berendezés és a vevőegység közötti távolságot.
— A berendezést olyan aljzathoz csatlakoztassa, amely a vevőegység áramkörétől eltérő áramkörhöz
csatlakozik.
— Kérjen tanácsot a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása
nélkül végrehajtott bármiféle változtatás és módosítás a termék működtetési
jogának elvesztését vonhatja maga után.

6

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licenszmentes RSS szabványainak. A működés során az alábbi két
feltételnek kell teljesülnie:
(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
(1) ennek az eszköznek el kell viselnie bármely interferenciát, ideértve azokat az interferenciákat is,
amelyek működési rendellenességeket okozhatnak.
(2) .
IC:21806-A1965

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Az Industry Canada előírásai szerint ez a rádióhullámú adóvevő csak olyan típusú antennával
használható, amelynek típusát és maximális (vagy kisebb) erősítését az Industry Canada jóváhagyta. A
más felhasználók számára okozott potenciális rádióinterferencia csökkentése érdekében olyan típusú
és erősítésű antennát kell választani, amely esetében a kisugárzott egyenértékű izotróp teljesítmény
(e.i.r.p.) nem haladja meg a hatékony kommunikációhoz szükséges értékeket.
Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une
antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le
but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type
d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité
nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.
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一、保修政策

三、 非保修条例

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《Amazfit PowerBuds 性能故障表》所列性能故障的情况

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配

，经检测确定，可免费办理退货或换货服务(电商平台购买的商品退货有特殊规定的除外);
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《Amazfit PowerBuds 性能故障表》所列性能

2. 使用造成的正常磨损脏污如：刮痕、颜色改变，及因接触化学试剂、接触尖锐物体、掉落、

故障的情况，经检测确定，可免费办理换货或者维修服务;
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《Amazfit PowerBuds 性能故障表》所列性能故障的
情况，经检测确定，可免费办理维修服务。

件、撕毁、涂改标贴、防伪标记。
挤压导致的损坏。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 已超过三包有效期。
5. 不符合《Amazfit PowerBuds 产品性能故障表》所列性能故障的情况。
6. 因人为原因导致本产品及其配件产生《Amazfit PowerBuds 产品性能故障表》所列性能故
障。

二、Amazfit PowerBuds 性能故障表
名称

充电线

Amazfit PowerBuds

08 A hulladékelhelyezésre és az újrahasznosításra vonatkozó információ
Az alábbi szimbólum jelöli, hogy az eszközt a szokásos háztartási hulladéktól elkülönítve kell
elhelyezni az élettartama végén. Felhívjuk a figyelmed, hogy a te feladatod az elektronikus
eszközök újrahasznosító központokban történő elhelyezése a természetes források megóvása
érdekében.

09 Tanúsítványok és biztonsági jóváhagyások

说明书所列功能失效

08 了解服务政策

喇叭无声

您可以登陆Amazfit官网(www.amazfit.com), 关注售后服务信息，如：保修政策、退换货政策
、寄修服务等。

麦克风失效
耳机或充电盒无法充电

Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. nyilatkozik, hogy az A1965 és A1967
típusú rádióhullámú berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi
nyilatkozat
teljes
szövege
elérhető
az
alábbi
internetes
címen:
http://en.amazfit.com/support.html.

09 了解服务渠道
您若有售后服务需求，请联系:
服 务 热 线 : 400-000-6666
服务时间: 8:00-18:00
您也可以扫描右方二维码，联系华米科技微信客服

微信客服
7

8
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10 安全信息
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10 Biztonságra vonatkozó információk
A termék használata és működtetése előtt olvasd el, és tartsd be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket
az optimális teljesítmény elérése és a veszélyes vagy törvénybe ütköző helyzetek kialakulásának
elkerülése érdekében. A felhasználás módjai és a működési környezetre vonatkozó szempontok.

Biztonságos használat
1. Olyan tápegységet válassz, amely rendelkezik a kötelező tanúsítással, és megfelel a szabványos
töltési követelményeknek
2. Ez a termék és annak tartozékai apró alkatrésznek minősül. Tartsd távol a terméket és annak
tartozékait a gyermekektől. A gyermekek akaratlanul is megrongálhatják a terméket és annak
tartozékait, vagy lenyelhetik az apró elemeket, amely fulladáshoz vagy egyéb kockázatokhoz
vezethet. Amikor nem használod a PowerBuds fülhallgatót, tárold azt a töltődobozban, és tartsd
távol a gyermekektől és a háziállatoktól.
3. Ez a termék nem játék. Gyermekek kizárólag szülői felügyelet mellet használhatják a terméket.
4. A sérült vagy módosított fülhallgatót vagy töltődobozt ne használd. A sérült vagy átalakított
akkumulátor megjósolhatatlan kockázatot jelent, például tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
5. Ne hevítsd túl a terméket (például kerüld a közvetlen napsugárzást, tartsd távol a tűztől stb.).
6. Ezt a terméket ne használd olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata kifejezetten
tilos, mivel az interferenciát okozhat más elektronikus készülékekkel vagy egyéb módon veszélyes
lehet.
7. A termék bizonyos alkatrészei és rádióhullámú elemei elektromágneses mezőt hoznak létre, amely
megzavarhatja a pacemakereket, defibrillátorokat, hallókészülékeket vagy más orvostechnikai
eszközöket, ezért tartsd biztonságos távolságban ezektől az orvostechnikai eszközöktől. Az
orvostechnikai eszközök használatára vonatkozó korlátozások kapcsán fordulj az orvostechnikai
eszközöd gyártójához. Amennyiben felmerül annak gyanúja, hogy a termék megzavarja a
pacemakert, defibrillátort, hallókészüléket, vagy egyéb orvostechnikai eszközöket, hagyd abba a
használatát.
8. Kizárólag olyan tartozékokat használj, amelyeket a termék gyártója jóváhagyott, és amelyek
kompatibilisek ezzel a modellel. Más típusú tartozékok használata esetén sérülhetnek a termékre
vonatkozó jótállás feltételei, és azon ország jogszabályai, amelyben a terméket felhasználják,
továbbá az biztonsági kockázatot jelenthet.
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当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量，以免损伤
听力。长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤。

在使用和操作本产品前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保产品性能最佳，并避免出现
危险或非法情况。使用场景和操作环境注意事项:

交通安全
1. 遵守所在地区或国家的相关规定，驾车时请勿使用本产品。

使用安全
1. 请选用已经通过强制认证并满足标准要求的电源适配器进行充电。
2. 本产品及其配件属于小部件，请将产品及其配件放置在儿童接触不到的地方。儿童可能在无
意之中损坏本产品及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他风险。不使用时，应将耳机储存
在充电盒中，并放在远离儿童和宠物的地方。
3. 本产品并非玩具，儿童应在成人监护下使用。
4. 不得使用已经损坏或改装过的耳机及充电盒。损坏或改装过的电池会导致火灾、爆炸或受伤
等不可预测的危险。
5. 请勿使产品过热（例如请避免阳光直射并远离火源等）。
6. 有明文规定禁止使用无线设备的场所请勿使用本产品，否则会干扰其他电子设备或导致其他
危险。
7. 本产品包含的部分组件和无线电会产生电磁场，可能会干扰起搏器、除颤器、助听器或其他
医疗设备，请与医疗设备保持安全距离。请咨询医疗设备制造商获得医疗设备的使用限制条
件。若您怀疑本产品正在干扰您的起搏器、除颤器、助听器或其他医疗设备，请停止使用。
8. 只能使用产品制造商认可且与此型号产品配套的配件。如果使用其他类型配件，可能违反本
产品的保修条款以及本产品所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。

2. 谨记安全驾驶是您的首要职责，请勿从事会分散注意力的活动。
3. 汽车的电子设备可能因本产品的无线电干扰而出现故障。请联系制造商咨询详细信息。
4. 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的
地方，请勿使用本产品。
5. 如果您在从事需要集中注意力的活动时使用耳机，应注意您自身和他人的安全，例如骑自行
车时或在道路，施工现场或铁路上或附近步行时。您应取下耳机或调整音量，以确保可以听
到周围的声音，包括警报和警告信号。

2. Nem megfelelő tisztán tartás esetén a fülhallgató fülgyulladást okozhat. Rendszeresen tisztítsd meg a fülhallgatót
egy pormentes, puha ruhadarabbal. Ne vizezd be a fülhallgatót, vagy ne használj spray-ket oldószereket vagy
súrolószereket. Amennyiben bőrproblémákat tapasztalsz, ne használd tovább a terméket. Amennyiben továbbra is
fennáll a probléma, fordulj orvoshoz.
Amikor a fülhallgató segítségével zenét vagy beszédet hallgatsz, javasolt a lehető legkisebb hangerőt
használni, amely az adott zenéhez vagy híváshoz szükséges, így elkerülhető a halláskárosodás. A nagy
hangerőnek való hosszú ideig tartó kitettség tartós hallásvesztést eredményezhet.

操作环境
2. 安放本产品时，请远离具有强磁场或强电场的电器，如微波炉，电冰箱等。
3. 请勿在雷雨天使用本产品。雷雨天气可能会导致设备故障或电击危险。
4. 严禁在加油站、燃料库、化工厂、燃料或化学样品的运输或存储设施等环境使用本产品，否
则可能引起爆炸或火灾。
环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。

1. 部分人群是过敏体质，其皮肤对塑胶类、皮质类、纤维类等材质会过敏，长期接触部位会有
红肿、发炎等症状发生，任何人出现类似情况，请停止使用并咨询医生。
2. 如果没有适当清洁，耳机可能会造成耳朵感染的情况。请使用无尘软布定期清洁耳机。请勿
弄湿耳机或使用喷雾剂、溶剂或研磨剂。如果开始出现皮肤问题，请停止使用。如果问题持续， 请咨询医
师。

hosszú ideig érintkező területeken kivörösödés, gyulladás és egyéb tünetek jelentkezhetnek. Azok, akik ilyen
tüneteket tapasztalnak, ne használják tovább a terméket, és forduljanak orvoshoz.

1. 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用本产品，以免引起设备内部电路故障。

5. 请在温度0℃~45℃范围内使用本产品，并在温度-40℃～70 ℃范围内存放产品及其配件。当

健康安全

Működési környezet

Egészség és biztonság
1. Egyes személyek bőrét irritálhatják a műanyagok, a cortex, a műszál és egyéb anyagok. Az említett anyagokkal

6. 当环境温度过高或过低时，可能会引起产品故障。请勿将产品放置在阳光直射的地方，如汽
车仪表盘或窗台处。请勿将本产品靠近热源或者裸露的火源，如电暖气、微波炉、热水器、
烤箱、炉火、蜡烛或其他可能产生高温的地方。
7. 请勿将大头针等尖锐金属物品放置在设备听筒或扬声器附近，以免金属物品附着，对您造
成伤害。

9
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Közlekedési biztonság
1. Be kell tartani az adott területre vagy országra vonatkozó közlekedési szabályokat, és vezetés közben nem szabad
használni a terméket.

2. Ne feledjük el, hogy a biztonságos vezetés elsődleges felelősségünk. Ne végezzünk olyan tevékenységet közben,
amely elvonja a figyelmünket.

3. Az autó elektronikus berendezései hibásan működhetnek a termék által okozott rádióhullámú interferencia
következtében. A gyártótól kérhető további információ ezzel kapcsolatban.

4. A vezeték nélküli eszközök megzavarhatják a repülési rendszereket. Be kell tartani a légiközlekedésre vonatkozó
szabályokat. Tilos olyan helyeken használni a terméket, ahol a vezeték nélküli eszközök használata nem
engedélyezett.

5. Amennyiben figyelmet igénylő tevékenységek közben, például kerékpározás, az úton, építkezési területeken, vagy
vasutakon vagy azok közelében történő gyalogos közlekedés során használod a fülhallgatót, figyelj oda saját magad
és mások biztonságára, Vedd ki a fülhallgatót vagy csökkentsd a hangerejét, hogy megfelelően hallhasd a környező
hangokat, ideértve a riasztásokat és figyelmeztetéseket
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1. Ne használd a terméket poros, nedves, koszos helyeken vagy mágneses mezők közelében, mivel
ezek a belső áramkör meghibásodását okozhatják.
2. A termék tárolásakor tartsd távol azt az erős mágneses mezővel vagy elektromos mezővel
rendelkező berendezésektől, például mikrohullámú sütőktől és hűtőktől.
3. Ne használd ezt a terméket vihar idején. A vihar hatására meghibásodhat a készülék vagy
áramütést okozhat.
4. A termék használata szigorúan tilos benzinkutakon, üzemanyag raktárakban, vegyi üzemekben és
azok közelében, vagy üzemanyagot és vegyi anyagokat szállító vagy tároló létesítményekben,
mivel az robbanást vagy tüzet okozhat.
5. Ez a termék 0°C-45°C közötti hőmérsékleti tartományon belül használható, a termék és
tartozékainak tárolása -40°C-70°C közötti hőmérséklettartományon belül történhet.
6. A túl magas vagy túl alacsony környezeti hőmérséklet a termék meghibásodását okozhatja. Ne tedd
ki a terméket a közvetlen napsugárzásnak, például az autó műszerfalán vagy az ablakpárkányon.
Ne helyezd a terméket hőforrás vagy gyújtóforrás, például elektromos fűtőtestek, mikrohullámú
sütők, vízforralók, sütők, kályhák, gyertyák közelébe, vagy egyéb olyan helyekre, ahol magas lehet
a hőmérséklet.
7. Ne helyezz éles fémtárgyakat, például tűket az eszköz vevőkészüléke vagy hangszórója közelébe,
mert a fémtárgyak hozzátapadhatnak és sérüléseket okozhatnak.

Ápolás és karbantartás
1. Tartsd szárazon a terméket és annak tartozékait. Ne használj külső fűtőberendezéseket, például
mikrohullámút, vagy hajszárítót annak kiszárítására.
2. Ne helyezd a terméket vagy annak tartozékait rendkívül forró vagy hideg helyre, mivel ez a
termék meghibásodásához, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet.
3. Tisztítás és karbantartás előtt fejezd be a termék használatát, zárj be minden alkalmazást, és
válaszd le a terméket minden egyéb eszközről.
4. Ne használj erős vegyszereket, tisztítószereket vagy erős mosószereket a termék és annak
tartozékainak a megtisztításához. Töröld le a terméket vagy annak tartozékait egy tiszta, száraz és
puha ruhadarabbal.
5. Ne érintkezzen hosszabb ideig mágnescsíkos kártyákkal (például bankkártyával vagy SIM
kártyával stb.), mivel a mágnescsíkos kártya megsérülhet a termék mágneses mezője
következtében.
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维护和保养

11 特别说明

1. 请保持本产品及其配件干燥。请勿使用微波炉或电吹风等外部加热设备对其进行干燥处理。
2. 请勿在温度过高或过低区域放置本产品及其配件，否则可能会导致产品故障、着火或爆炸。
3. 清洁和维护前，请停止使用本产品，关闭所有应用，并断开与其他设备的所有连接。
4. 请勿使用烈性化学制品、清洁剂或强洗涤剂清洁本产品或其配件。请使用清洁、干燥的软布
擦拭产品或其配件。
5. 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期接触本产品，否则可能会导致磁条卡被磁场损坏。

电池安全

1. 本说明书依据现有信息制作，本着不断完善，持续发展的原则，公司保留产品规格和功能变
更 及对本说明书中描述的任何内容进行修改和改进的权利。
2. 本说明书中的内容按产品制造时的状况提供，除非适用的法律另有规定，否则不对文档的准
确性、可靠性和内容作任何类型的明确或默认的保证。因此任何以本说明书的数据、图片或
文字描述为依据的索赔要求将不予接受。
3. 本产品非医疗设备，所提供的数据及信息仅供参考。
4. 如果您擅自拆卸本产品的外壳，产品将失去保修的资格。
5. 说明书中的图片用于指导用户操作，仅供参考，具体请以实物为准。

1. 本产品配有不可拆卸的内置电池，请勿自行更换电池，以免损坏电池或产品。

Az akkumulátor biztonsága

1. Ez a termék nem eltávolítható belső akkumulátorral rendelkezik. Ne cseréld magad az akkumulátorát az
akkumulátor vagy a termék megsérülésének elkerülése érdekében.

2. Ne tedd ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy hőtermelő berendezéseknek (például a napfénynek,
fűtőtesteknek, mikrohullámú sütőknek stb.)

3. Ne szereld szét, illetve ne módosítsd az akkumulátort, ne helyezz a készülékbe idegen tárgyakat, vagy ne merítsd el
folyadékban az akkumulátor szivárgása, a túlhevülése, a tűzeset vagy robbanás elkerülése érdekében.

4. Az akkumulátor szivárgása esetén ne engedd, hogy a kiszivárgott folyadék érintkezzen a bőröddel vagy a
szemeiddel. Amennyiben a folyadék érintkezik a bőröddel vagy a szemeiddel, azonnal öblítsd ki vízzel, és fordulj
orvoshoz.

2. 请勿将电池暴露在高温处或发热设备的周围，如日照、取暖器、微波炉等。
3. 请勿拆解或改装电池、插入异物或浸入液体中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。

5. Az akkumulátort tilos tűzbe dobni, mivel az ennek hatására meggyulladhat és felrobbanhat.
6. A helyi jogszabályok értelmében helyezd el a hulladékká vált akkumulátort. Tilos azt a háztartási hulladékkal

4. 如果电池漏液，请勿使皮肤或眼睛接触到漏出的液体。若接触到皮肤或眼睛上，请立即用

együtt elhelyezni.

7. A sérülések vagy az akkumulátor robbanásának az elkerülése érdekében gondoskodj róla, hogy az akkumulátor ne

清水冲洗，并到医院进行医疗处理。

kerülhessen kisgyermekek vagy háziállatok szájába, ne rághassák, és ne nyelhessék le azt.

5. 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆炸。
6. 请按当地规定处理电池，不可将电池作为生活垃圾处理。

8. Tilos dobálni, összenyomni vagy szurkálni az akkumulátort, így kerülhető el az akkumulátor túlzott külső
nyomásnak való kitettsége, amely belső rövidzárlatot vagy túlhevülést okozhat.

9. Ne használj sérült akkumulátort.
10. Tilos szétszerelni, ütögetni, összenyomni vagy tűzbe dobni, mivel a PowerBuds beépített lítiumos akkumulátorral

7. 请勿让儿童或宠物吞咬电池，以免对其造成伤害或导致电池爆炸。
8. 请勿跌落、挤压或穿刺电池，避免让电池遭受外部大的压力，从而导致电池内部短路和过热。
10. 内含锂电池，禁止拆解、撞击、挤压或者投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请
勿置于高温环境中。

12 A jótállásra és a termék visszavételére vonatkozó szabályok
Az Amazfit korlátozott jótállás az Amazfit termékek esetén azokra a gyártási hibákra vonatkozik, amelyek az első
vásárlás idején jelentkeznek. A jótállás ideje 12 hónap vagy más időszak, amelyre a vásárló országában érvényes
fogyasztóvédelmi jogszabályok érvényesek.

1．请勿将本产品及其附件作为普通的生活垃圾处理。

服务电话: 400-000-6666
制造商: 安徽华米信息科技有限公司

2．请遵守本产品及其附件处理的本地法令，并支持回收行动。

地 址: 合肥市高新区望江西路800号国家动漫基地A4楼1201室
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1. Ez a használati utasítás a jelenleg rendelkezésre álló információkon alapul. A társaság fenntartja a
termékspecifikációk és funkciók módosításának és fejlesztésének, és a használati utasításban
szereplő tartalom módosításának vagy javításának jogát a folyamatos fejlesztés és a fenntartható
fejlődés érdekében.
2. A használati utasítás tartalma a termék gyártásának időpontjában került megadásra, és nem
vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget a dokumentum pontosságával,
megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok másként
rendelkeznek. Ezért a használati utasítás adatain, képein vagy szöveges leírásain alapuló kártérítési
igényeket nem fogadunk el.
3. Ez a termék nem orvostechnikai eszköz. Az adatok és információk kizárólag tájékoztató jellegűek.
4. A termék külső burkolatának a szétszerelése esetén a termék javítására vonatkozó jótállás érvényét
veszti.
5. A használati utasításban elhelyezett képek a felhasználó számára készültek, hogy útmutatást
adjanak a termék működése kapcsán. A működésre vonatkozó speciális részletek vonatkozásában
lásd a tényleges terméket.

rendelkezik. Ha az akkumulátor mérete látványosan megnövekszik, ne használd tovább. Tilos magas
hőmérsékletnek kitenni.

9. 请勿使用已经损坏的电池。

环境保护

11 Különleges utasítások

12

Környezetvédelem
1. Tilos ezt a terméket és annak tartozékait a normál háztartási hulladékkal együtt elhelyezni.
2. Mindig be kell tartani a termék és tartozékainak kezelésére vonatkozó helyi törvényeket és
szabályozásokat, és támogatni kell az újrahasznosítást.
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Gyártó: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
Cím: Room 1201, A4 Building, National Animation Base, No. 800 Wangjiang West
Road, Hefei National High-Tech Industry Development Zone, Anhui, P. R. Kína
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Jótállásunk az érvényes fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint biztosított jogokon felül érvényes.
Hivatalos internetes oldal: en.amazfit.com
Ügyfélszolgálat internetes oldala: support.amazfit.com
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