Xiaomi Redmi Buds 3

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o
para referência futura. As ilustrações do produto, acessórios e interface
do usuário no manual do usuário são apenas para referência. O produto
e os recursos reais podem variar devido a aprimoramentos do produto.

Visualização do produto finalizado
estojo de carregamento
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Fones de ouvido

vestindo
Com cuidado, coloque o fone de ouvido no canal auditivo e ajuste-o
para uma posição confortável.
Durante as chamadas, certifique-se de apontar o microfone principal
para sua boca para chamadas mais claras.

Fardo
Antes de usar, remova a película protetora dos pontos de contato em
ambos os fones de ouvido e carregue totalmente o estojo de
carregamento e os fones de ouvido.

Conecte o cabo de carregamento ao estojo de carregamento e
mantenha os fones de ouvido dentro do estojo para carregar
simultaneamente.
Quando o estojo de carregamento não está totalmente carregado,
seu indicador fica branco. Quando está totalmente carregado, seu
indicador está desligado.
Ligando
Quando os fones de ouvido estiverem no estojo de carregamento,
abra a tampa para ligar os fones de ouvido automaticamente.
Quando você coloca os fones de ouvido no estojo de carregamento
enquanto eles estão desligados, os fones de ouvido ligam
automaticamente.

Conexão
Primeira conexão
Ambos os fones de ouvido entrarão no modo de espera de conexão
quando a tampa do estojo de carregamento for aberta. Depois de ativar
o Bluetooth do telefone, localize e toque em 'Redmi Buds 3' para
conectar os fones de ouvido ao telefone.
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Nota: Se os fones de ouvido não puderem ser conectados, coloque-os
de volta no estojo de carregamento, feche a tampa e repita a operação
acima.
redefinir fones de ouvido
Se o fone de ouvido não puder ser conectado corretamente, siga as
etapas abaixo para redefinir o fone de ouvido.
Abra a tampa do estojo de carregamento e coloque os dois fones de
ouvido no estojo. Pressione e segure o botão do estojo de carregamento
por 10 segundos, e o indicador do estojo de carregamento piscará em
branco por 3 segundos e desligará, indicando que os fones de ouvido
foram redefinidos com sucesso (a conexão é registrada entre os fones
de ouvido esquerdo e direito, e o fone de ouvido e o telefone foram foi
apagado).

Função de visão geral

Atender/encerrar chamadas
Toque duas vezes na área de toque multifuncional do fone de ouvido
esquerdo/direito para atender uma chamada; e toque na área de toque
multifuncional do fone de ouvido esquerdo/direito três vezes para rejeitar
ou desligar a chamada.
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Reproduzir/pausar música
Método 1: Tire os fones de ouvido para pausar a música e coloque os
fones de ouvido para começar a tocar a música.*
Método 2: Pressione e segure a área de toque multifuncional do fone de
ouvido esquerdo/direito para pausar/reproduzir o áudio.
Após pausar manualmente a música, a música não será reproduzida
automaticamente quando você remover e usar os fones de ouvido
novamente.
Reproduzir próxima faixa/faixa anterior
Ao reproduzir áudio, toque duas vezes na área de toque multifuncional
no fone de ouvido para reproduzir a próxima faixa; e, em seguida, toque
na área de toque multifuncional do fone de ouvido três vezes para
reproduzir a faixa anterior.
Atender uma segunda chamada
Toque duas vezes na área multitoque do fone de ouvido esquerdo/direito
para colocar a chamada atual em espera e atender a chamada recebida
e toque três vezes na área multitoque do fone de ouvido esquerdo/direito
para desligar a chamada atual e atender a chamada. aguarde.
Alternar entre o modo de pad simples/duplo
Quando ambos os botões estão conectados corretamente, eles estão no
modo de botão duplo. Se você colocar um dos botões de volta no estojo
de carregamento e fechar a tampa, o outro botão entrará
automaticamente no modo de botão único. A remoção do segundo botão
do estojo de carregamento restaurará automaticamente o modo de
botão duplo novamente.
Emparelhamento rápido
Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e feche a tampa.
Certifique-se de que o Bluetooth do telefone Mi/Redmi esteja ativado e
segure-o próximo ao estojo de carregamento, abra a tampa do estojo e
siga as instruções na tela para conectar o telefone aos fones de ouvido.
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Nota: Para usar a função de conexão rápida, atualize seu telefone
Mi/Redmi para a versão estável mais recente. Em seguida, abra
Configurações adicionais nas configurações de Bluetooth do seu
telefone para habilitar o par de dispositivos compatíveis. Atualmente,
esta função é suportada apenas por alguns telefones Mi/Redmi.
Conexão automática
Quando os fones de ouvido estão no estojo de carregamento, abrir a
tampa do estojo de carregamento conectará automaticamente os fones
de ouvido ao dispositivo Bluetooth usado mais recentemente. Se o fone
de ouvido não estiver conectado a nenhum dispositivo, ele entrará
automaticamente no status de espera de conexão.
Detecção de uso O
sensor óptico embutido pode detectar o status de uso do fone de ouvido
em tempo real, ele pode detectar quando o fone de ouvido está no
ouvido. por exemplo, ou seja, se o dispositivo ao qual os fones de ouvido
estão conectados estiver pausado, colocar os fones de ouvido iniciará a
música e tirar os fones de ouvido interromperá a música.

Nota: Quando estiver frio lá fora e suas mãos ficarem secas, os botões
podem não funcionar ao toque.
especificações
Nome: Fones de ouvido sem fio
Modelo: M2104E1
Banda de frequência: 2402-2480MHz
Potência máxima de saída de RF: <20mW
Fones de ouvido
Dimensões: 40,7 × 16,9 × 18,7 mm
Peso líquido (por fone de ouvido): Aprox. 4,47g
Alcance sem fio: 10m (em um ambiente sem obstáculos)
Capacidade do celular (por fone de ouvido): 35 mAh
Entrada: 5V = 70mA
Tipo de célula: célula de polímero de íon de lítio
Conectividade sem fio: Bluetooth 5.2
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estojo de carregamento
Modelo: M2104E1
Dimensões: 49,6 × 49,6 × 24,5 mm
Capacidade da bateria: 310mAh
Entrada: 5V = 500mA
Saída: 5V = 150mA
Tipo de bateria: bateria de polímero de íon de lítio
Temperatura de armazenamento: 0°C a 45°C
Temperatura de operação: 5°C a 40°C
Vida útil: um ano
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Informações Importantes sobre Segurança
1. Não tente desmontar, reparar ou modificar o produto, pois isso pode
causar incêndio ou até mesmo danificar completamente o produto.
2. Mantenha o indicador do produto longe dos olhos de crianças e
animais enquanto o produto estiver em uso.
3. Não use este produto durante tempestades elétricas. Tempestades
com raios podem causar mau funcionamento do produto e aumentar
o risco de choque elétrico.
4. Não desmonte, perfure ou esmague o produto nem o exponha ao
fogo.
5. ícone de orelha Pare de usar o produto imediatamente e procure
orientação médica se a área de contato com a pele apresentar sinais
de vermelhidão ou inchaço.
6. Para evitar possível perda auditiva, não use volume alto por longos
períodos de tempo.
7. Este produto não é um brinquedo e pode conter peças pequenas.
Por favor, mantenha-os fora do alcance das crianças. Descarte de
uma bateria no fogo ou forno quente ou água ou outros líquidos
8. ou esmagar ou amaldiçoar mecanicamente uma bateria, o que pode
resultar em uma explosão.
9. Deixar uma bateria em um ambiente de temperatura extremamente
alta que pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás
inflamável.
10. Uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa que
pode causar uma explosão ou vazamento de líquido ou gás
inflamável.
11. As informações do produto e as marcas de certificação estão
localizadas no estojo de carregamento.
12. Não descarte a bateria no lixo que é descartado em aterros
sanitários. Ao descartar a bateria, cumpra as leis ou regulamentos
locais.
13. Substituir uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a
proteção (como incêndio, explosão, vazamento de eletrólito
corrosivo, etc.).
14. = O símbolo indica tensão CC.
15. Este dispositivo está equipado com uma bateria embutida que não
pode ser removida ou substituída. Não desmonte ou modifique a
bateria sozinho.
16. Use apenas carregadores certificados fornecidos por fabricantes
qualificados.
Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
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