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Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a
használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. A szolgáltatás
minőségének fenntartása érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék funkciói
és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés
és egyéb balesetveszély kockázatát.
 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
 Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a
készülék meghibásodását okozhatják.
 A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett
használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől
elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak.
 Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban.
 A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami
karcolásokat okozhat.
 Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
 Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket.
Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.
 Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor
élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel.
 Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag
rendeltetésszerűen használja.
 Ne szerelje szét a készüléket vagy az akkumulátort!

*

Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok
begyűjtéséről és ártalmatlanításáról. Csak az Európai Unió és olyan országok részére, amelyek
begyűjtő rendszerekkel rendelkeznek. A termékeken, a csomagoláson és/vagy a
kísérődokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az elhasználódott elektromos és
elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal
keverni. Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése,
hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy a helyi törvényeknek, megfelelően juttassa el
azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírásszerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az
értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet
károsodását. Amennyiben a begyűjtéssel és újrafelhasználással kapcsolatban további kérdése lenne,
kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti
jogszabályok büntethetik. Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban
(alsó szimbólumpélda): Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók. Ebben az
esetben teljesíti az EU Irányelvnek vegyi anyagra vonatkozókövetelményét.

2

*Az akkumulátorokra vonatkozó figyelmeztetések egyes termékekre nem vonatkoznak.

Nyilatkozat
1. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor korrigálhassa a kézikönyv tartalmát a
szerkesztés / nyomdai hibák és a termékfrissítések következetlenségei miatt, és módosítsa a
kézikönyv új verzióját. Ezek a módosítások előzetes értesítés nélkül történek.
2. A gyártó nem felelős illegális felhasználásért; kérjük, tartsa be a helyi törvényei szabályozást.
3. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a felhasználó a
termék visszaélése okoz.
Jótállási szabályzat
Nagyra értékeljük ügyfeleinket, és szeretnénk biztosítani, hogy termékeink és szolgáltatásaink mindig
csúcsminőségűek legyenek. Ha azonban problémákba ütközik a termékekkel kapcsolatban, kérjük,
szánjon egy pillanatot az alábbi információk olvasására annak megállapítása érdekében, hogy a
termékre milyen garanciális feltételek vonatkoznak.
Garancia
Garantáljuk, hogy termékeink a szokásos használat és a szervizelés során a gyártás időpontjától
számított korlátozott időtartamig mentesek legyenek az anyagok és a kivitelezés hibáitól.
Kizárásai
Ez a garancia nem terjed ki a visszaélésekkel, helytelen kezeléssel vagy telepítéssel, a helytelen
tárolási feltételekkel és természeti katasztrófákkal, a felhasználó által telepített akkumulátorokkal vagy
a felhatalmazott szakemberektől eltérő javítási kísérletekkel okozott károkra, valamint a veszteségekre
vagy lopásokra.
Ez a garancia kizárólag anyaghibákból vagy kivitelezésből adódó hibákra terjed ki normál használat
mellett. Nem vonatkozik a termék szokásos kopására. A termék gyártója a garancia lejárta után
további szolgáltatásokat nyújt a termékhez, de az ügyfélnek felelősséget kell vállalnia az
alkatrészekért, a munkaerőért és a szállítási költségért.
Tartsa meg a jótállási jegyet a garanciális javítás érdekében.
Bővebb információért forduljon a regionális forgalmazóhoz.
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval
kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.
A készülék tisztítása
 A készülék külső felületét száraz ruhával tisztítsa meg.
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Használati utasítás:












Bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a középső gombot, és tartsa úgy, amíg a LED égő kék
színű lesz.
Kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a középső gombot, és tartsa úgy, amíg a LED égő piros
színű lesz.
Az eszközt Bluetooth-on keresztül lehet csatlakozatni, kikapcsolt állapotban nyomja meg
hosszan a középső gombot, ekkor a LED égő váltakozva kék és piros színű lesz.
A hang mértékét a két szélső gombbal lehet szabályozni, a (+) -al növelheti, a (-) -al pedig
csökkentheti.
A lejátszási listát a két szélső gombbal tudja változtatni, nyomja hosszasan a (+), illetve a (-)
gombokat.
Lejátszási lista elindításhoz/leállításhoz nyomja meg a középső gombot.
Telefonvonal megnyitásához/megszakításához nyomja meg a középső gombot.
Telefonhívás elutasításához nyomja meg hosszan a középső gombot.
Mikrofon kikapcsolásához/bekapcsolásához nyomja meg a két szélső (+) és (-) gombot.
Az utolsó telefonszám visszahívásához nyomja meg duplán a középső gombot.
A töltöttség állapotának megtekintéséhez nyomja meg a két szélső (+) és (-) gombot, mikor az
eszköz készenléti üzemmódban van.

Az indikátor jelzésének magyarázata:






Töltésnél az indikátor színe piros, ha az eszköz befejezte a töltést, akkor kék színű lesz.
Ha az eszköz sikeresen csatlakozott, akkor az indikátor színe kék lesz, lassan villog.
Ha az eszköz nem csatlakozik, akkor az indikátor színe kék lesz, gyorsan villog.
Ha az eszköz épp csatlakozik, akkor az indikátor színe váltakozva lesz piros és kék.
Ha az eszköz töltöttsége alacsony, akkor az indikátor színe piros lesz.

Műszaki jellemzők:







Chipset: CSR8645
APT-X, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Hatótávolság: 10m
Készenléti idő: 360 óra
Működési idő: 8 óra
Töltési idő: 1.5 óra
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