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Bluetooth kihangosító használati utasítás  

1. Beüzemelés: leállított állapot - nyomja meg hosszan a "play" gombot 2 másodpercig. A kihangosító 

kéken villog kétszer. Automatikusan csatlakozik a már hozzáadott készülékhez.  

2. Kikapcsolás: Nyomja 2 másodpercig a "play" gombot, a kék lámpa kialszik.  

3. párosítás: a kihangosító első használata előtt a készüléket párosítani kell a Bluetooth-os 

mobiltelefonnal.   

A folyamat lépései a következők:  

- a készülék és a headset legyenek egymástól 1 m-re  

- rakja kikapcsolt állapotba a készüléket  

- Hosszan nyomja meg a play gombot, a kék lámpa gyorsan villogni kezd, ezzel előkészítve a jó 

párosítást. Amennyiben másik telefonokhoz is kapcsolódott már, elsősorban ahhoz a telefonhoz fog 

csatlakozni, amelyikhez legutóbb kapcsolódott.   

- Aktiválja a bluetooth funkciót a mobiltelefonon, így a telefon elkezdi keresni a bluetooth vevő 

készüléket a közelben.   

- a telefonon keresse a BT860 nevű készüléket  

- a mobiltelefon bemenet azonosító száma 0000, nyomja meg az "engedélyez" (confirm) gombot. A 

mobiltelefonja sikeres azonosítás után kapcsolódik. A kék fény 2percenként egyet villan.   

Megjegyzés: amennyiben a telefon 3 percen belül nem tud kapcsolódni, akkor a csatlakozás sikertelen. A 

készülék kikapcsol. Kérjük, ismételje meg a csatlakoztatási folyamatot.   

4. Készülékek szétkapcsolása:  

Amennyiben másik készülékhez szeretné csatlakoztatni a headsetet, kérjük, kövesse a következő 

lépéseket a szétkapcsoláshoz:  

- a mobiltelefon Bluetooth menüjében válassza a "bluetooth kapcsolat szétválasztása" opciót, és a 

headset le lesz választva a telefonról. A headset automatikusan párosítás módba lép, a kék LED lámpa 

percenként 2-t villan. Ekkor csatlakoztatni tudja hozzá a másik telefont.  

Megjegyzés: amennyiben leválasztás után nem kapcsolódik másik készülékhez 3 percen belül, a készülék 

automatikusan kikapcsol.  

5. Bluetooth headset használata:  

- hívás fogadása: mikor a telefon csörög, a play gomb rövid megnyomásával tudja fogadni a hívást.  

- hívás befejezéséhez röviden nyomja meg a play gombot, ezzel megszakítja a hívást.  

- hívás elutasításához 2 másodpercig nyomja a play gombot.   

- hívásátirányítás: a headset beszélgetés üzemmódban, nyomja meg röviden a "mute/M" gombot, a 

hívások hangja a telefonra irányul.  

6. hangerő szabályozás: Hívás közben nyomja meg hosszan a +, vagy a - gombot, ezzel tudja állítani a 

hangerőt.  
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7. mobiltelefon zenéinek lejátszása: (amennyiben a telefon csatlakoztatva van a headsethez)  

1. röviden nyomja meg az "I" gombot, leállításhoz ismételten nyomja meg a "I" gombot.  

2. a következő szám lejátszásához röviden nyomja meg a "I" gombot.   

3. Leállításhoz röviden nyomja meg a play gombot.  

8. A headset feltöltése  

A bluetooth headset használható újratölthető elemekkel. Ehhez elektromos töltő ajánlott, ha az elem 

merülőben van. Ha alacsony töltöttségnél si folytatja a használatát, az az akkumlátor élettartamának 

csökkenéséhez vezet. A készenléti idő csökken, és a töltési idő meghosszabbodik. Ha az akkumlátor 

lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol.  

  

9. Megjegyzés és napi karbantartás:  

Ne tartsa nedves helyen, illetve ne tegye ki magas hőmérsékletnek a készüléket. Ne tisztítsa maró 

anyaggal. Ne súrlódjon éles tárgyakkal, mert a felülete sérülhet, karcosodhat.  

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, tartsa száraz helyen, megkímélve az extrém 

magas, vagy alacsony hőmérséklettől, és a portól. Vegye ki belőle az elemeket.   

10. paraméterek:  

Működési feszültség: 3,3-4,2 V  

Fogyasztás: 0.6W  

Hőmérséklet: -20 - +50fok  

Frekvencia: 20Hz-15KHz  

A2DP a Bluetooth készülék és a telefon közötti távolság max. 10-15m  

Töltésfeszültség: 5V/500mA  

Bluetooth verzió: v3 0+EDR  

Normál töltési idő: kb. 3óra 

Beszélgetési idő: kb. 8 óra Készenléti 

idő: kb. 50 óra.  

 

Hasonló termékek 
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