
 

  
 

 

Xiaomi AirDots täysin langattomat kuulokkeet

Tyytyväisyytesi on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu
kysymyksiä, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme. Toivottavasti olet tyytyväinen tuotteeseen!
Muistathan myös käydä arvostelemassa tuotteen, sillä palkitsemme sinut tuotesivuille tehdyistä

arvosteluista. Tästä ohjekirjasta löydät tiedot tuotteen ominaisuuksista sekä ohjeet tuotteen käyttöön.

   

  

Kuulokkeet: 

Kantavuus 10m (esteetön)
Akkukapasiteetti: 40mAh
Latausaika: n. 1,5h
Akkukesto n. 4h
IPX4 sertifionti

Säilytyskotelo:

Akkukapasiteetti: 300mAh (n. 1.5 latausta)

Käyttöönotto:

Ennen käyttöönottoa: Kytke säilytyskotelo kuulokkeineen latautumaan vähintään 30 minuutin ajaksi
Micro-USB-johdon avulla. Laite tukee lataamista 5V/2A verkkovirtapistokkeen tai muun usb-portin
kautta. 

1. Avaa säilytyskotelo ja poista kuulokkeet kotelostaan. Kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti
päälle n. 2-3 sekunnissa. 

2. Toisissa kuulokkeissa vilkkuu valkoinen ja toisessa punainen valo. Valkoisena vilkkuva kuuloke
kuuluu oikeaan korvaan. 

3. Kuulokkeet ovat paritustilassa valon vilkkuessa. Avaa haluamasi laitteen bluetooth-laitelista
laiteparin muodostamiseksi. Kuulokkeet näkyvät listalla MI AIRDOTS BASIC_R nimellä. Mikäli
laitepari on jo luotu, kuulokkeet luovat automaattisesti yhteyden edellisen laiteparin kanssa, kun
laitteen bluetooth on kytkettynä päälle. 

4. Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, kun ne laitetaan takaisin koteloonsa. 

Kosketuspinnan käyttö (kuulokkeiden toiminnot):

Molemmista kuulokkeista löytyy kosketuspinta, jonka kautta kuulokkeiden käyttö tapahtuu: 



 

 

Lyhyt kosketus: Musiikin toisto päälle/pois. Vastaaminen puheluun. 
Pitkä kosketus: Paina n. 1 sekunnin ajan soiton hylkäämiseksi. 
2 x kosketus: Mikrofonin mykistys soiton aikana. Ääniavustuksen päällekytkentä (Siri, Google
yms.). 

Huom. Kappaleen vaihto ja äänenvoimakkuuden säätö on tehtävä yhdistetystä laiteparista. 

Luodun laiteparin poistaminen:

Kuulokkeiden ollessa OFF-tilassa, paina toisen kuulokkeen kosketuspintaa n. 10 sekunnin ajan.
Jatka painamista, kunnes kuulokkeissa vilkkuu vuorotellen valkoinen ja punainen valo 3 kertaa.
Kuulokkeet täytyy myös käydä merkitsemässä unohdetuksi esim. puhelimen bluetooth -laitelistasta. 

Valomerkit ja niiden merkitys: 

Varaus lopussa: Säilytyslaatikon ollessa varaukseton, kuulokkeiden valkoinen merkkivalo vilkahtaa ja
sammuu. 

Varaus alhaihen: Säilytyslaatikon valo vilkkuu 3 sekunnin välein kertoa alhaisesta varauksesta. 

Varaus täynnä: Säilytyslaatikon valkoinen valo palaa jatkuvasti ja sammuu, kun virta sammutetaan. 

 

Vianselvitys

Laiteparin muodostaminen epäonnistuu:

Laita kuulokkeet takaisin säilytyslaatikkoonsa. Odota hetki ja kokeile yhdistämistä uudelleen
käyttöönotto-ohjetta seuraamalla.

Kuulokkeet käyttäytyvät oudosti eivätkä muodosta yhteyttä:

Kuulokkeiden ollessa OFF-tilassa, paina molempien kuulokkeiden kosketuspintaa 10 sekunnin ajan,
kunnes valkoinen ja punainen valo vilkkuvat vuorotellen ja sammuvat. Jatka painamista vielä
tämänkin jälkeen 10 sekunnin ajan, kunnes valot vilkkuvat taas 3 kertaa vuorotellen. 

Kuukkeista ei kuulu mitään:

Paikallisesti esiintyvät elektromagneettiset häiriöt voivat aiheuttaa häiriötä bluetooth-yhteydessä.
Kuulokkeet voivat olla mykät tai bluetooth-yhteys katketa. 

 

 

  Mikäli tämän tuotteen käytössä ilmenee jotain epäselvyyksiä tai herää kysymyksiä,
asiakaspalvelumme auttaa mielellään: https://www.e-ville.com/ota-yhteytta  

 


