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Bluetooth funkciós MP3 napszemüveg  

Használati útmutató 

 

Műszaki paraméterek 

Támogatott MP1/2/3, WMA és ASF fájlok. 

USB csatlakozó: USB 2.0 

Beépített lítium akku: 37 V,150 mA 

Töltési feszültség: 5 V, DC 

Fülhallgató kimenet: 5 mW 

Frekvencia kimenet: 50 Hz ~ 20 KHz 

Hatótávolság: 10m 

Töltési idő: 3 óra 

Áramerősség: 30 ~ 35 mA 

Max hangerő: 88db 

Ellenállás: 16 Ω 

I/O: Play/Pause gomb, Pre/+ gomb, Next/- gomb, USB csatlakozó és újraindító gomb 

Operációs rendszerek: Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux2.4.2, installációs CD nem 

szükséges 

Méret: 150 x 75 mm 

Tömeg: 52 g 

 

Csomag tartalma:     

1 x napszemüveg MP3 fülhallgatóval  

1 x USB kábel 

1 x szemüvegtok 

1 x szemüvegtörlő 

 

 

Fontos: Használat előtt a készüléket fel kell tölteni. 

 

Gombok: 

UKEY gomb: kikapcsolás/bekapcsolás, mobiltelefonhoz csatlakozás, hívásfogadás 

VDOWN gomb: hangerőszabályzás, a többi funkció az UKEY gombbal érhető el 

 

Led kijelző: 

Piros fény: csatlakoztatva, kikapcsolás, alacsony feszültség 

Kék fény: csatlakoztatva, töltés 

 

Alacsony akkufeszültséget ellenőrző funkció: 

A készülék néhány másodpercig tartó sípoló hanggal és villogó piros led fénnyel figyelmezteti 

használóját, ha alacsony az akkufeszültség. Kb. 30 másodperc után a fülhallgató elhallgat. Ha alacsony 

feszültségkor kapcsolja be a készüléket, a lejátszó (szó-mi-do) zenei hangok automatikus lejátszásával 

teljesen kikapcsolja önmagát két másodpercen belül. Ebben az esetben újra kell tölteni a készüléket. 
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Bekapcsolás és kikapcsolás: 

A fejhallgató bekapcsolásához először vegye fel a szemüveget és tartsa nyomva az UKEY gombot két 

másodpercig. Amennyiben a fejhallgatóhoz nincs mobiltelefon hozzá rendleve, a led villogni kezd. Ha 

továbbra sem történik meg a hozzárendelés, ez a villogás öt perc után megszűnik. A fejhallgató 

kikapcsolásához tartsa nyomva az UKEY gombot, amíg egy rövid, mély hangot nem hall. A készülék 

két másodpercen belül kikapcsol (szó-mi-do) zenei hangok kíséretével. 

 

Mobiltelefon hozzárendelése: 

Kapcsolja be a lejátszót. 

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobiltelefonján. 

Keresse ki a mobiltelefon alkönyvtárából a „Bluetooth egységek keresését” és válassza ki az 

„egységek keresését”. A közeli Bluetooth egységek ekkor megjelennek a kijelzőn. Ha a „WHB-086” 

vagy a „TBH-086”-os egységek nem jelennek meg, akkor válassza ki újra az „egységek keresését”. 

Válassza ki a „WHB-086” vagy „WHB-01”-es egységet. 

Ezután a telefon kérni fogja a jelszót. Vigye be a következőt: „0000” a hozzárendelés befejezéséhez, 

ekkor felvillan a kék led. 

Válassza ki a „csatlakozást” a telefon hozzárendeléséhez. Egy rövid hang, ill. a kék és piros ledek 

egyidejű villogása jelzi a sikeres csatlakozást. 

Amikor a telefon felismeri, hogy kész a csatlakoztatás, az lesz a bluetooth funkcióval ellátott 

fülhallgató számára az alapértelmezett telefon. A hívásokat az MP3-as készüléken keresztül 

fogadhatja, ezalatt a piros és a kék led fog világítani. 

 

Mobiltelefon leválasztása: 

Kapcsolja ki a fülhallgatót. 

Válassza ki mobiltelefonján a „szétkapcsolódás” funkciót. 

Tartsa távol mobiltelefonját az MP3 készülék kapcsolódási hatáskörén kívül. 
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