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Productoverzicht

Multifunctionele knop

Indicatielampje

Laadpoort

Audiokabel van 3,5 mm 
Sluit het product aan op elk 
apparaat met een AUX 
IN-poort en verzend muziek 
vanaf uw digitale apparaat.

Aansluitpoort
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Houd de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt. Als u één 
blauwe flits ziet, is de ontvanger ingeschakeld. Als er geen 
verbindingshistorie is gedetecteerd, knipperen de rode en blauwe 
lampjes afwisselend en wacht de ontvanger op verbinding. Als er 
een verbindingshistorie is gedetecteerd, knippert het blauwe 
lampje tweemaal en koppelt de ontvanger automatisch met het 
aangesloten Bluetooth-apparaat. Dit wordt bevestigd door een 
pulserend blauw lampje. Als de verbinding mislukt, gaat de 
ontvanger in standby-modus met om en om rode en blauwe 
knipperende lampjes.

Houd de multifunctionele knop 5 seconden ingedrukt om de 
ontvanger uit te schakelen.

Inschakelen

Uitschakelen

Tĳdens het opladen is het indicatielampje rood. Het lampje doo� 
wanneer het product volledig is opgeladen.
Wanneer de ontvanger wordt ingeschakeld tĳdens het opladen, 
start deze opnieuw op en maakt hĳ weer verbinding met het 
Bluetooth-apparaat.

Opladen

Verbinding maken
• Verbinden met een nieuw Bluetooth-apparaat 

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de multifunctionele 
knop 5 seconden ingedrukt. Dan gaan lampjes om en om rood en 
blauw knipperen en is de ontvanger klaar om verbinding te maken. 
Zoek de Mi Bluetooth Audio Receiver en maak verbinding; als uw 
telefoon vraagt om een wachtwoord, voert u 0000 in. Bevestigd 
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door pulserend blauw lampje. Als de ontvanger binnen 5 seconden 
geen verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, wordt deze 
automatisch uitgeschakeld. Wanneer de ontvanger is ingeschakeld 
en verbonden met een Bluetooth-apparaat, houdt u de 
multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt om in standby-modus 
te gaan, waarbĳ de rode en blauwe lampjes afwisselend 
knipperen.

• Verbinden met 2 telefoons

Wanneer telefoon A is verbonden met de ontvanger, houdt u de 
multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt om de 
standby-modus in te schakelen. Zoek de ontvanger in telefoon B 
en maak verbinding. Wanneer telefoon B verbinding hee�, kiest u 
Mi Bluetooth Audio Receiver in telefoon A om verbinding te 
maken met 2 telefoons.

• Verbindingshistorie wissen

Druk 5 keer aaneensluitend op de multifunctionele knop om de 
verbindingshistorie te wissen.

• Verbinding verbroken

Wanneer uw telefoon de Bluetooth-functie uitschakelt of buiten 
het draadloze bereik is, schakelt de ontvanger automatisch over 
naar de standby-modus en schakelt uit wanneer hĳ niet binnen 
5 minuten verbinding maakt met een apparaat.
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Gesprek afspelen*:

*Gesprekken beantwoorden met de microfoon op uw telefoon.

Oproepen beantwoorden: drukken
Oproepen weigeren: 2 seconden 
ingedrukt houden
Laatste nummer herhalen: tweemaal 
drukken
Wisselgesprek:
Drukken om het huidige gesprek in de 
wacht te ze�en om de inkomende 
oproep te beantwoorden. 
2 seconden ingedrukt houden om het 
huidige gesprek voort te ze�en en de 
inkomende oproep te weigeren. 
Schakelen tussen gesprekken: 
Tweemaal drukken bĳ het beantwoorden 
van twee oproepen om te schakelen 
tussen gesprekken.

Muziek afspelen
Afspelen/pauzeren: drukken
Volgend nummer: Tweemaal drukken
Vorig nummer: Driemaal drukken

Functies
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Hierbĳ verklaart Tiinlab dat de draadloze audio-ontvanger voldoet 
aan de essentiële vereisten en relevante bepalingen van Richtlĳn 
2014/53/EU.

Hoofdkantoor: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Producent: TiinLab Acoustic Technology (Shenzhen)
                      Co., Ltd. (een Mi Ecosystem-bedrĳf) 
Adres: Tianliao Building F14 East Block (New Materials 
             Industrial Park), Xueyuan Road, Nanshan District, 
             Shenzhen, P.R. China 
Ga naar www.mi.com voor meer informatie.

Model: YPJSQ01JY
Input: 5 V     1 A
Gewicht: l0 g
Draadloos bereik: 10 m
Draadloze verbindingen: Bluetooth 4.2
Bluetooth-profielen: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Oplaadtĳd: 2 uur
Laadpoort: Micro-USB
Max. afspeeltĳd: 4 uur
CMIITID: 2017DP3366
Afmetingen: 97 x 70 x 21 mm

Specificaties

CE


