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1 Micro USB Charging Port
2
Button
3 Multifunction Button
4 Microphone
5 LED Indicator
6
Button

1 Micro-USB-Ladeport
2 Taste
3 Multifunktionstaste
4 Mikrofon
5 LED-Anzeige
6 Taste

Controls

Bedienung

Power On / Off
Pairing Mode
Play / Pause
Next Track
Previous Track
Increase Volume
Decrease Volume
Accept / End Call
Reject Call
Last Number Redial
Turn Siri or Google
Assistant On / Off

Press and hold the multifunction button
Press and hold the multifunction button until the
blue and red LEDs blink alternately
Press the multifunction button
Press and hold
Press and hold
Press repeatedly
Press repeatedly
Press the multifunction button
Press and hold the multifunction button for 1 second
Double tap the multifunction button
While playing music or in standby mode, press and
hold the multifunction button for a second

LED Indicators
Charging
Fully-charged
Low Battery
Pairing Mode
Successfully Paired
Power On
Power Off

Red LED lights up
Blue LED lights up
Red LED blinks
Blue and red LEDs blink alternately
Blue LED blinks every 4 seconds
Press and hold the multifunction key until the blue
LED blinks
Press and hold the multifunction key until the red
LED blinks

Einschalten /
Ausschalten
Kopplungsmodus

LED-Anzeige
Wird geladen
Vollgeladen
Akku bald leer
Kopplungsmodus
Erfolgreich gekoppelt

Ausschalten

Power on the earphones and enter pairing mode. Then, activate Bluetooth
on your device and search for new devices. Select „LAMAX Tips1“ from the list
of found devices. When pairing is successful, the blue LED on the earphones
blinks every 4 seconds.
To connect to two devices at the same time, firstly pair the earphones with the
first device. Then switch off the earphones and turn off Bluetooth on the paired
device. Turn the earphones on again, put into pairing mode and pair with the
second device. Then turn Bluetooth on again on the first device.

Charging

To charge, connect the cable to the Micro USB port on the earphone in-line
controls and plug the other end of the cable into a USB power supply with
a maximum voltage of 5 V. While charging, the red LED lights up on the
headphones. When fully-charged, the blue LED lights up. The device must
be charged under constant supervision.

Main Features

-- Reliable wireless transmission with Bluetooth 4.2
-- Perfectly balanced and clear sound
-- Control music and calls directly on the earphones
-- Elegant ultralight design
-- Handsfree calls
-- Multipoint pairing with two devices at the same time
-- 3 earbud tips included

Parameters
Wireless Technology
Max. Pairing Range
Earphone Battery
Earphone Charging Time
Playback Time
Standby Time
Frequency Range
Impedance
Driver Size
Headphone Weight

Bluetooth 4.2
up to 10 metres
60 mAh LiPo
about 1.5 hours
up to 5 hours
up to 100 hours
20 Hz – 20 kHz
16 ± 15 % Ohm
10 mm
10 g

Print errors reserved.
Download the latest version of the User Manual here:
http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals

Nabíjecí port Micro USB
Tlačítko
Multifunkční tlačítko
Mikrofon
LED indikace
Tlačítko

Ovládání
Multifunktionstaste drücken und halten

Multifunktionstaste drücken und halten, bis die LED
abwechselnd rot und blau blinkt
Wiedergabe / Pause
Multifunktionstaste drücken
Nächstes Lied
Multifunktionstaste drücken und halten
Voriges Lied
Multifunktionstaste drücken und halten
Lautstärke erhöhen
Multifunktionstaste wiederholt drücken
Lautstärke verringern Multifunktionstaste wiederholt drücken
Anruf annehmen /
Multifunktionstaste drücken
beenden
Anruf ablehnen
Multifunktionstaste drücken und 1 s halten
Die zuletzt gewählte
Multifunktionstaste zweimal nacheinander drücken
Nummer wählen
Siri oder Google
Während der Musikwiedergabe oder im StandbyAssistant ein-/
Modus die Multifunktionstaste am linken Ohrhörer
ausschalten
drücken und 1 s halten

Einschalten

Pairing

1
2
3
4
5
6

Rote LED leuchtet
Blaue LED leuchtet
Rote LED blinkt
LED blinkt abwechselnd rot und blau
Blaue LED blinkt alle 4 Sekunden
Multifunktionstaste drücken und halten, bis die
blaue LED blinkt
Multifunktionstaste drücken und halten, bis die
rote LED blinkt

Zapnout / Vypnout
Režim párování
Hrát / Pauza
Následující skladba
Předchozí skladba
Zvýšit hlasitost
Snížit hlasitost
Přijmout / Ukončit
hovor
Odmítnout hovor
Vytočit poslední číslo
Zapnout / Vypnout
Siri nebo Google
Assistant

Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko
Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko, dokud
nezačne střídavě blikat modrá a červená LED
Stiskněte multifunkční tlačítko
Stiskněte a podržte tlačítko
Stiskněte a podržte tlačítko
Opakovaně stiskněte tlačítko
Opakovaně stiskněte tlačítko
Stiskněte multifunkční tlačítko
Stiskněte a podržte 1 sekundu multifunkční tlačítko
Dvakrát po sobě stiskněte multifunkční tlačítko
Během přehrávání hudby nebo v pohotovostním
režimu stiskněte a na sekundu podržte multifunkční
tlačítko na levém sluchátku

LED indikace
Nabíjení
Plné nabití
Slabá baterie
Režim párování
Úspěšně spárované
Zapnout
Vypnout

Červená LED svítí
Modrá LED svítí
Červená LED bliká
Modrá a červená LED střídavě bliká
Modrá LED bliká každé 4 sekundy
Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko, dokud
nezabliká modrá LED
Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko, dokud
nezabliká červená LED

Párování
Kopplung

Die Kopfhörer einschalten und Kopplungsmodus aktivieren. Folglich die
Bluetooth-Funktion in Ihrem Gerät aktivieren und die Suche nach einem
neuen Gerät starten. „LAMAX Tips1“ auf der Liste der gefundenen Geräte
wählen. Bei erfolgreicher Kopplung blinkt die LED an Kopfhörern alle 4
Sekunden blau.
Für eine Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig zuerst die Kopfhörer mit
dem ersten Gerät koppeln. Anschließend die Kopfhörer ausschalten und
im gekoppelten Gerät die Bluetooth-Funktion ausschalten. Die Kopfhörer
einschalten, Kopplungsmodus aktivieren und mit dem zweiten Gerät koppeln.
Die Bluetooth-Funktion im ersten Gerät einschalten.

Aufladen

Das Kabel in den Micro-USB-Ladeport an der Bedienungstafel einstecken und das zweite Kabelende in eine USB-Ladequelle mit einer
Maximalspannung von 5V einstecken. Beim Aufladen leuchtet die LED
an den Kopfhörern rot. Wenn voll aufgeladen leuchtet die LED an den
Kopfhörern blau. Das Gerät muss unter Aufsicht geladen werden.

Haupteigenschaften

-- Zuverlässige kabellose Übertragung über Bluetooth 4.2
-- Perfekt ausgewogener und verständlicher Ton
-- Steuerung von Musik und Anrufen direkt über Kopfhörer
-- Elegante, ultraleichte Konstruktion
-- Freisprechfunktion
-- Multipoint-Kopplung mit zwei Geräten gleichzeitig
-- 3 Ohrstöpsel-Größen in der Packung enthalten

Parameter
Drahtlose Technologie
Max. Kopplungsreichweite
Kopfhörer-Akku
Kopfhörer-Ladedauer
Akku-Laufzeit
Standby-Modus
Frequenzbereich
Impedanz
Wandler-Größe
Kopfhörer-Gewicht

Bluetooth 4.2
bis zu 10 Meter
60 mAh Lithium-Polymer
etwa 1,5 Stunden
bis zu 5 Stunden
bis zu 100 Stunden
20 Hz – 20 kHz
16 ± 15 % Ohm
10 mm
10 g

Druckfehler vorbehalten.
Die neueste Version der Bedienungsanleitung hier zum Herunterladen:
http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals

Zapněte sluchátka a uveďte je do režimu párování. Následně aktivujte ve
Vašem zařízení funkci Bluetooth a nastavte vyhledávání nového zařízení.
Vyberte „LAMAX Tips1“ ze seznamu nalezených zařízení. Při úspěšném
spárování bliká modrá LED na sluchátkách každé 4 sekundy.
Pro připojení ke dvěma zařízením současně spárujte sluchátka nejprve
s prvním z nich. Následně sluchátka vypněte a na spárovaném zařízení
vypněte funkci Bluetooth. Sluchátka zapněte, uveďte do režimu párování
a spárujte s druhým zařízením. Zapněte funkci Bluetooth na prvním zařízení.

Nabíjení

Pro nabíjení zapojte kabel do Micro USB portu na ovládacím panelu
sluchátek a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB
s maximálním napětím 5 V. Při nabíjení svítí na sluchátkách červená LED. Při
plném nabití svítí na sluchátkách modrá LED. Zařízení je nutné nabíjet pod
dohledem.

Hlavní vlastnosti

-- Spolehlivý bezdrátový přenos pomocí Bluetooth 4.2
-- Perfektně vyvážený a srozumitelný zvukový přednes
-- Ovládání hudby a hovorů přímo na sluchátkách
-- Elegantní ultralehká konstrukce
-- Handsfree vybavení telefonních hovorů
-- Multipoint spárování se dvěma zařízeními současně
-- 3 velikosti špuntů jako součást balení

Parametry
Bezdrátová technologie
Max. vzdálenost párování
Baterie ve sluchátkách
Doba nabíjení sluchátek
Doba přehrávání
Pohotovostní režim
Frekvenční rozsah
Impedance
Velikost měniče
Váha sluchátek

Bluetooth 4.2
až 10 metrů
60 mAh LiPo
asi 1,5 hodiny
až 5 hodin
až 100 hodin
20 Hz – 20 kHz
16 ± 15 % Ohm
10 mm
10 g

Tiskové chyby vyhrazeny.
Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals
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SK - Užívateľská príručka

PL - Instrukcja obsługi

HU - Használati utasítás
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Nabíjací port Micro USB
Tlačidlo
Multifunkčné tlačidlo
Mikrofón
LED indikácie
Tlačidlo

1 Port ładujący Micro USB
2 Przycisk
3 Przycisk wielofunkcyjny
4 Mikrofon
5 Wskaźnik LED
6 Przycisk

1 Micro USB töltő csatlakozó
2
gomb
3 Multifunkciós gomb
4 Mikrofon
5 LED visszajelző
6
gomb

Ovládanie

Obsługa

Vezérlés

Zapnúť / Vypnúť
Režim párovania

Włącz / Wyłącz
Tryb parowania

Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo
Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo, pokiaľ
nezačne striedavo blikať modrá a červená LED
Hrať / Pauza
Stlačte multifunkčné tlačidlo
Nasledujúca skladba Stlačte a podržte tlačidlo
Predchádzajúca
Stlačte a podržte tlačidlo
skladba
Zvýšiť hlasitosť
Opakovane stlačte tlačidlo
Znížiť hlasitosť
Opakovane stlačte tlačidlo
Prijať / Ukončiť hovor Stlačte multifunkčné tlačidlo
Odmietnuť hovor
Stlačte a podržte 1 sekundu multifunkčné tlačidlo
Vytočiť posledné číslo Dvakrát po sebe stlačte multifunkčné tlačidlo
Zapnúť / Vypnúť
Behom prehrávania hudby alebo v pohotovostnom
Siri alebo Google
režime, stlačte a na sekundu podržte multifunkčné
Assistant
tlačidlo na ľavom slúchadle.

Odtwarzaj / Pauza
Następny utwór
Poprzedni utwór
Zwiększ głośność
Obniż głośność
Przyjmij / Zakończ
rozmowę
Odrzuć połączenie
Wybierz ostatni
numer
Włącz / Wyłącz Siri
albo Google Assistant

LED indikácia
Nabíjanie
Plné nabití
Slabá batéria
Režim párovania
Úspešné spárované
Zapnúť
Vypnúť

Červená LED svieti
Modrá LED svieti
Červená LED bliká
Modrá a červená LED striedavo bliká
Modrá LED bliká každé 4 sekundy
Stisnite a podržte multifunkčné tlačidlo, až kým
nezabliká modrá LED
Stisnite a podržte multifunkčné tlačidlo, až kým
nezabliká červená LED

Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny do
momentu, aż zacznie migać niebieska i czerwona
dioda LED
Wciśnij przycisk wielofunkcyjny
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
Parokrotnie wciśnij przycisk
Parokrotnie wciśnij przycisk
Wciśnij przycisk wielofunkcyjny
Wciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk
Wciśnij przycisk wielofunkcyjny dwa razy po sobie
Podczas odtwarzania muzyki lub w trybie
czuwania wciśnij i przytrzymaj na sekundę przycisk
wielofunkcyjny na lewej słuchawce

Wskaźnik LED
Ładowanie
Pełne naładowanie
Słaba bateria
Tryb parowania
Pomyślne parowanie
Włączanie
Wyłączanie

Czerwona dioda LED świeci
Niebieska dioda LED świeci
Czerwona dioda LED miga
Niebieska i czerwona dioda LED migają na zmianę
Niebieska dioda LED miga co 4 sekundy
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny do
momentu, aż zacznie migać niebieska dioda LED
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny do
momentu, aż zacznie migać czerwona dioda LED

Párovanie

Zapnite slúchadlá a uveďte ich do režimu párovania. Následne aktivujte
vo Vašom zariadení funkciu Bluetooth a nastavte vyhľadávanie nového
zariadenia. Vyberte „LAMAX Tips1“ zo zoznamu nájdených zariadení. Pri
úspešnom spárovaní bliká modrá LED na sluchadlách každé 4 sekundy.
Pre pripojenie k dvom zariadeniam súčasne, spárujte slúchadlá najskôr
s prvým z nich. Následne slúchadlá vypnete a na spárovanom zariadení
vypnete funkciu Bluetooth. Slúchadlá zapnite, uveďte do režimu párovania a
spárujte s druhým zariadením. Zapnite funkciu Bluetooth na prvom zariadení.

Nabíjanie

Pre nabíjanie zapojte kábel do Micro USB portu na ovládacom panely
slúchadiel a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB
s maximálnym napätím 5 V. Pri nabíjaní svieti na slúchadlách červená LED
dióda. Pri plnom nabití svieti na slúchadlách modrá LED dióda. Zariadenie je
nutné nabíjať pod dohľadom.

Hlavné vlastnosti

-- Spoľahlivý bezdrôtový prenos pomocou Bluetooth 4.2
-- Perfektne vyvážený a zrozumiteľný zvukový prednes
-- Ovládanie hudby a hovorov priamo na slúchadlách
-- Elegantná ultra-ľahká konštrukcia
-- Handsfree vybavenie telefónnych hovorov
-- Multipoint spárovanie s dvoma zariadeniami súčasne
-- 3 veľkosti štupľov ako súčasť balenia

Parametre
Bezdrôtová technológia
Max. vzdialenosť párovania
Batérie v slúchadlách
Doba nabíjania slúchadiel
Doba prehrávania
Pohotovostný režim
Frekvenčný rozsah
Impedancia
Veľkosť meniča
Váha slúchadiel

Bluetooth 4.2
až 10 metrov
60 mAh LiPo
asi 1,5 hodiny
až 5 hodín
až 100 hodín
20 Hz – 20 kHz
16 ± 15 % Ohm
10 mm
10 g

Tlačové chyby vyhradené.
Aktuálna verzia používateľskej príručky je dostupná na stiahnutie tu:
http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals

Ki- / Bekapcsolás
Párosítás

Tartsd lenyomva a multifunkciós gombot
Tartsd lenyomva a ultifunkciós gombot, amíg a LED
nem kezd kéken és pirosan felváltva villogni
Lejátszás / Szünet
Nyomd meg a multifunkciós gombot
Következő zeneszám Tartsd lenyomva a gombot
Előző zeneszám
Tartsd lenyomva a gombot
Hangerő növelése
Nyomd meg a gombot
Hangerő csökkentése Nyomd meg a gombot
Hívás fogadás /
Nyomd meg a multifunkciós gombot
bontás
Hívás elutasítása
Tartsd lenyomva a multifunkciós gombot 1 mp-ig
Utolsó szám
Nyomd meg 2x gyorsan a multifunkciós gombot
újrahívása
Siri és Google
Lejátszás vagy készenlét közben tartsd lenyomva a
Asszisztens
multifunkciós gombot 1 mp-ig

LED visszajelzések
Töltés
Töltés kész
Alacsony
akkumulátor szint
Párosítás
Sikeres párosítás
Bekapcsolt állapot
Kikapcsolt állapot

Folyamatos piros fény
Folyamatos kék fény
Villogó piros fény
Villogó piros és kék váltakozó fény
4 másodpercenként villogó kék fény
Tartsd lenyomva a multifunkciós gombot amíg a kék
fény fel nem villan
Tartsd lenyomva a multifunkciós gombot amíg a
piros fény fel nem villan

Párosítás

Parowanie

Włącz słuchawki i przejdź do trybu parowania. Następnie aktywuj na swoim
urządzeniu funkcję Bluetooth i ustaw wyszukiwanie nowego urządzenia.
Wybierz „LAMAX Tips1“ z listy znalezionych urządzeń. Kiedy parowanie jest
pomyślne, na słuchawkach co 4 sekundy miga niebieska dioda LED.
Aby podłączyć dwa urządzenia jednocześnie, najpierw sparuj słuchawki z
pierwszym z nich. Następnie wyłącz słuchawki, a na sparowanym urządzeniu
wyłącz funkcję Bluetooth. Włącz słuchawki, ustaw na nich tryb parowania
i sparuj je z drugim urządzeniem. Włącz funkcję Bluetooth na pierwszym
urządzeniu.

Ładowanie

W celu ładowania włóż kabel USB do wejścia Micro USB na panelu obsługi
słuchawek, a drugi koniec podłącz do źródła zasilania USB o maksymalnym
napięciu 5V. Podczas ładowania na słuchawkach świeci czerwona dioda
LED. Przy pełnym naładowaniu na słuchawkach świeci niebieska dioda LED.
Urządznie należy ładować pod nadzorem.

Kapcsold be az eszközt és indítsd el a párosítási módot. Kapcsold be a
buetooth funkciót a telefonodon, és válaszd ki az új eszköz keresése opciót.
Válaszd ki a „LAMAX Tips1“ eszközt a listából. Ha a párosítás sikeres volt,
akkor a fülhallgatón a LED visszajelző 4 másodpercenként kéken felvillan.
Ha két eszközhöz szeretnéd csatlakoztatni a fülhallgatót egyszerre, akkor
először végezd el a párosítást az első eszközzel. Kapcsold ki a fülhallgatót, és
kapcsold ki az eszköz Bluetooth funkcióját. Kapcsold be ismét a fülhallgatót, és
végezd el a párosítási folyamatot a második eszközzel is. Végül kapcsold be az
első eszközön a Bluetooth funkciót.

Töltés

A fülhallgató töltéséhez csatlakoztasd a Micro USB kábel egyik végét
a készülék kezérlőpaneljébe, a másik végét pedig egy maximum 5 V
feszültségű USB aljzatba. Töltés közben a fülhallgatön a visszajelző LED
pirosan világít. A teljes töltöttségi szint elérésekor a LED visszajelző fénye
kékre vált. Sose hagyd a fülhallgatót őrizetlenül tölteni.

Főbb funkciók

Główne właściwości

-- Niezawodna transmisja bezprzewodowa za pośrednictwem Bluetooth 4.2
-- Idealnie wyważona i wyraźna transmisja dźwiękowa
-- Obsługa muzyki i rozmów bezpośrednio na słuchawkach
-- Elegancka wyjątkowo lekka konstrukcja
-- Wyposażenie Handsfree do rozmów telefonicznych
-- Parowanie Multipoint z dwoma urządzeniami jednocześnie
-- 3 rozmiary nasadek w zestawie

Parametry
Technologia bezprzewodowa
Maks. odległość parowania
Bateria w słuchawkach
Czas ładowania słuchawek
Czas odtwarzania
Tryb czuwania
Zakres częstotliwości
Impendancja
Wielkość przetwornika
Waga słuchawek

Bluetooth 4.2
do 10 metrów
60 mAh LiPo
ok. 1,5 godziny
do 5 godzin
do 100 godzin
20 Hz – 20 kHz
16 ± 15 % Ohm
10 mm
10 g

Błędy w druku zastrzeżone.
Aktualną wersję instrukcji obsługi możesz pobrać tutaj:
http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals

-- Stabil Bluetooth 4.2 kapcsolat
-- Rendkívül tiszta hangzás
-- Közvetlen vezérlés a fülhallgató vezérlőpaneljéről
-- Elegáns kialakítás
-- Mobiltelefon kihangosítás
-- Többpontos csatlakozás, egyszerre két eszközzel
-- 3 fülbetét

Műszaki jellemzők
Vezeték nélküli technológia
Maximális hatósugár
Akkumulátor
Töltési idő
Lejátszási idő
Készenléti idő
Frekvenciatartomány
Impedancia
Hangszóró mérete
Súly

Bluetooth 4.2
akár 10 méter
60 mAh LiPo
nagyjából 1.5 óra
akár 5 óra
akár 100 óra
20 Hz – 20 kHz
16 ± 15 % Ohm
10 mm
10 g

A nyomdai hibákért sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget.
A használati útmutató aktuális verziója innen tölthető le:
http://beat.lamax-electronics.com/Tips1/manuals

