Prime P-1 by
Rövid használati útmutató
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Gombok:

Funkció:

1. H
 ang növelése
Következő szám
2. Be/Kikapcsolás
Lejátszás/Szünet;
Hívás elfogadása/elutasítása;
Utolsó szám újrahívása
3. Mikrofon
4. Led kijelző
5. Hang csökkentése
Előző szám
6. Micro USB port

- Bluetooth 4.1 10 méteres távolságig
- Egyszerű kezelés a beépített gombok segítségével
- Hívások kezelése
- Multipont 2 eszköz csatlakoztatásához
- Tiszta hangzás, erős basszus
- Mindkét fülhallgatón mágnes a kényelmes viselésért,
egyszerű tárolásért
- 3 különböző füldugó méret
- Fülpárnák, hogy biztosan a
helyén maradjon a fülhallgató

Párosítás
Győződj meg róla, hogy az eszköz (mobil, számítógép, zenelejátszó) be van kapcsolva, és a két készülék 1 métertávolságra
van egymástól. Tartsd nyomva a multifunkciós „Play” gombot
körülbelül 3 másodpercre, egészen addig, amíg a zöld LED fény
el kezd villogni. Aktiváld a Bluetooth-ot a készüléken, majd
keress új bluetooth eszközöket. Válaszd a listából a „P-1 by LAMAX Beat“. Ha szükséges, írd be a kódot „0000”, és párosítsd
a fejhallgatód.

Lejátszás, vezérlés
A készülék bekapcsolásához tartsa nyomva a középső gombot körülbelül 4 másodpercig. Egy hangot fogsz hallani
és a zöld Led jelzi, hogy a fülhallgató be van kapcsolva.
A készülék kikapcsolásához tartsa nyomva a középső gombot 4 másodpercig. Egy hangot fogsz hallani és a fülhallgató
kikapcsol. Nyomd meg a
gombot a következő számra
léptetéshez, vagy tartsd nyomva a hangerő növeléséhez.
Nyomd meg a gombot az előző számra léptetéshez, vagy
tartsd nyomva a hangerő csökkentéséhez.
Hívás kezelése
Nyomd meg a középső gombot a hívás fogadásához. A hívás
befejezéséhez tartsd nyomva a középső gombot. Nyomd meg
a gombot kétszer az utolsó szám újrahívásához.
Töltés
A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a Micro USB portot az
eszközhöz, a kábel másik végét egy tápegységbe, vagy a számítógép USB portjába (maximális feszültség 5V). A zöld fény jelzi,
ha a fejhallgató csatlakoztatva van a tápregységhez, és elalszik,
ha a töltés befejeződött. Töltés csak felügyelet mellett!

Full English manual can be downloaded from here:
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:
Mode d‘emploi en français à télécharger ici:
Český manuál ke stažení zde:
Slovenský manuál na stiahnutie tu:
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:
Használati útmutató:
Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

http://beat.lamax-electronics.com/P1/manuals

