HU - Használati utasítás
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1 Töltő állomás
2 Tőltést visszajelző LED
3 Multi-funkciós gomb Led visszajelzővel

Vezérlés
Be / Ki gombot
Lejátszás / Szünet
Következő zeneszám
Hivás fogadás / Vége
Hivás elutasítása
Siri vagy Google
Assistant ki/be
kapcsolása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a többfunkciós
Nyomjuk meg egyszer a többfunkciós gombot
Nyomjuk meg a többfunkciós gombot kétszer
Nyomjuk meg egyszer a többfunkciós gombot
Nyomjuk meg a többfunkciós gombot kétszer
Lejátszás közben vagy alvó üzemmódban nyomjuk
meg és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot a
bal füllhalgaton egy másodpercig

LED indikace
Tőltőállomás
A tőltőállomás töltési fázisai:
0-25%
A kék LED egyszer villan 2 másodperc alatt
25-50%
A kék LED kétszer villan 2 másodperc alatt
50-75%
A kék LED háromszor villan 2 másodperc alatt
75-100%
A kék LED négyszer villan 2 másodperc alatt
Teljes töltöttségnél a kék led folyamatosan világít.

Fülhallgatók
Párosítás
Sikeres párosítás
Bekapcsolva
Kikapcsolva
Töltés

BE/KI kapcsolás

Fehér és kék LED villog felvátva a fülhallgatón
A kék LED egyszer villan minden 7. másodpercben a
fülhallgatón.
A kék LED 1 másodpercig világít a fülhallgatón
A fehér LED 1 másodpercig világít
Teljes töltöttségnél a fehér LED a fülhallgatón elkezd
világítani majd elalszik.

A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak, amikor eltávolítják őket a
töltőállomásról. Egy kék LED világít egy másodpercre a fülhallgatón, és
hangjelzés hallatszik.
Bekapcsolt állapotban a fülhallgatók automatikusan csatlakoznak egymáshoz.
A bal fülhallgató „Master“ –ként (elsődlegesként) működik.
A két fülhallgató kikapcsolásához tartsa lenyomva a bal „Master“ fülhallgató
többfunkciós gombját 4 másodpercig.
Egy fehér LED világít a fülhallgatón 1 másodpercig, és hangjelzés hallatszik.
A bal „Master“ fülhallgató kikapcsol és a jobb fülhallgató automatikusan
kikapcsol.
Ha csak egy fülhallgatót használ, tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 4
másodpercig, hogy be- vagy kikapcsolja.
A fülhallgató automatikusan kikapcsol, ha behelyezte a töltőállomásba. A
fülhallgatón lévő fehér LED világítani fog , majd kikapcsol, amint a fülhallgató
fel van töltve,.
Ha a fülhallgatókat nem párosították egy Bluetooth-eszközzel, 10 perc
elteltével automatikusan kikapcsolnak az akkumulátor energiájának
megőrzése érdekében.

Párosítás

A készülék és a fülhallgató közötti távolság nem haladhatja meg az egy métert
a párosítás során.

Mindkét fülhallgató párosítása
1. Vegye ki a fülhallgatót a töltőállomásból és távolítsa el a védőcímkéket. A
fülhallgatók automatikusan csatlakoznak egymáshoz, és a „Left chanel / right
chanel“(bal csatorna/jobb csatorna) hangüzenet hallható.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot mindkét fülhallgatón
2 másodpercig egyszerre. A fülhallgatók bekapcsolnak és automatikusan
csatlakoznak egymáshoz. A csatlakoztatás után a bal „Master“ fülhallgató
párosítási módba kapcsol. A párosítási módot a fülhallgató fehér és kék LEDjeinek villogása jelzi. A jobb fülhallgató készenléti állapotban van, és a kék
LED világít 7 másodpercenként. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a készüléken, és
állítson be egy új Bluetooth-eszközt. Válassza a „LAMAX Dots1“ elemet a talált
eszközök listájából. A sikeres párosítás után hangjelzés hallható. Amikor a
második fülhallgató automatikusan párosításra kerül, hallja a „ Second device
connected“(második eszköz párosítva) értesítést.
Ha a fülhallgató párosítása nem működött megfelelően, kapcsolja ki mindkét
fülhallgatót. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot
mindkét fülhallgatón 4 másodpercig, amíg a fehér és a kék LED felváltva nem
villog. A fülhallgatók automatikusan csatlakoznak egymáshoz, és a kék LED két
másodpercenként kétszer villog. A „Left chanel / right chanel“(bal csatorna/
jobb csatorna) hangüzenet hallható. Folytassa a 2. lépést.
Egy fülhallgató párosítása
A fülhallgató bekapcsolásához tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 4
másodpercig, amíg a hangjelzés megszólal, és a fehér és a kék LED felváltva
villog.
Kapcsolja be a Bluetooth-ot a készüléken, és állítson be egy új Bluetootheszközt. Válassza a „LAMAX Dots1“ elemet a talált eszközök listájából.
A sikeres csatlakozás után a kék LED 7 másodpercenként felvillan.

Töltés

A töltőállomás használatával történő töltéshez csatlakoztassa a kábelt a töltő
hátulján lévő Micro USB porthoz, és csatlakoztassa a kábel másik végét egy USB
tápegységhez, amelynek maximális feszültsége 5V. A töltőállomáson villogó
kék LED jelzi töltési állapotát. Teljes töltöttségnél a kék LED világít.
A fülhallgató töltési ideje kb. 2 óra. A fülhallgatón lévő fehér LED továbbra
is világít, amíg a fülhallgató töltőn van és teljes töltöttségnél kikapcsol.
Ha a fülhallgatót töltés közben eltávolítja a töltőállomásról, a fülhallgató
automatikusan bekapcsol.

Főbb jellemzők

-- Kábelmentes, vezeték nélküli adatátvitel 4.2 Bluetooth-on keresztül
-- Automatikus párosítás a fülhallgatók között
-- Könnyű füldugók, minimalista „láthatatlan“ design
-- Tiszta, gazdag hangzás a teljes frekvenciatartományban
-- Az eszköz töltése egyszerű a töltőállomással
-- Kihangosított hívás
-- A zenét és a hívásokat közvetlenül a fülhallgatón vezérelheti
-- Füldugó gumi 3 különböző méretben és a fülhorog a csomag része

Paraméterek
Vezeték nélküli technológia
Maximális párosítási távolság
Akkumulátor teljesítménye
Töltőállomás akkumulátora
A fülhallgató töltési ideje
Lejátszási idő
Készenléti mód
Fülhallgató mérete
Fülhallgató súlya
Súlya a töltőállomással együtt

Bluetooth 4.2
max. 10 méter
100 mAh LiPo
520 mAh LiPo
kb. 2 óra
kb. 6 óra
kb. 150 óra
16 x 21 x 25 mm
4,2 g
49,3 g

A használati útmutató aktuális verziója innen tölthető le:
http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals

