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Autós töltő

Kombinált kábeles töltőFejhallgató

Fülhurok
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a larger version.

A doboz tatalma
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Fejhallgató bemutatása

 Bekapcsológomb

 Hívógomb

 Töltő port

 Fejhallgató LED (visszajelző)

/  Hangerő/elnémítás gomb

Ügyeljen a biztonságra! Az új fejhallgató használata előtt olvassa el 

a Biztonsági tudnivalók c. leírást, amelyben fontos biztonsági és jogi, 

valamint a töltésre és az akkumulátorra vonatkozó információkat talál.
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Párosítás

 A fejhallgató első bekapcsolásakor megkezdi a párosítást.

1 Helyezze a fejhallgatót a fülére, és kapcsolja be. 

2 Ha a fejhallgatón lévő LED jelzőfények vörösen és fehéren villognak, aktiválja a telefon 

Bluetooth® funkcióját, és indítsa el az új készülékek keresését.

	 •	 iPhone:	Beállítások	>	Általános	>	Bluetooth	>	Be
	 •	 Android™	okostelefonok:	Beállítások	>	Vezeték	nélküli	hálózatok	>	Bluetooth: 

	 Be	>	Eszközök	keresése

	 MEGJEGYZÉS	A menük készülékenként eltérhetnek.

3 Válassza ki a következőt: „PLT_M165.”

4 Amennyiben a készülék kéri, írjon be négy darab nullát (0000) jelszóként, vagy fogadja el a 

kapcsolatot. A visszajelző  abbahagyja a vörös és fehér villogást, amint a párosítás sikerült.

   

A Multipoint technológiának köszönhetően párosíthat egy második telefont, majd fogadhatja 

ezek bármelyikének hívásait.

1 Kapcsolja be a fejhallgatót.

2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a Hívás gombot  , amíg a visszajelző  vörösen és 

fehéren nem villog, vagy a „pairing” (párosítás)hangjelzést nem hallja.

3 Amíg a visszajelző  vörösen és fehéren villog, aktiválja a Bluetooth kapcsolatot telefonján, 

és állítsa be, hogy új eszközöket keressen.

4 Válassza ki a következőt: „PLT_M165.”

5 Amennyiben a készülék kéri, írjon be négy darab nullát (0000) jelszóként, vagy fogadja 

el a kapcsolatot. A visszajelző  abbahagyja a vörös és fehér villogást, amint a 

párosítás sikerült.

Első	párosítás

További telefon párosítása
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Töltés

 Az új fejhallgató elegendő töltéssel rendelkezik a párosításhoz és néhány hívás lebonyolítá-

sához. A fejhallgató teljes feltöltése két órát vesz igénybe. A töltés befejezését követően a 

visszajelző elalszik.
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Illeszkedés

 Az univerzális füldugasz egy karcsú hurokkal rendelkezik, amely kíméletesen rásimul bármely 

fülre. Forgassa el a fejhallgató füldugaszát, vagy szerelje fel az opcionális csipeszes fülhurkot 

a jobb illeszkedés érdekében.

A fejhallgató megfelelő 
illeszkedésének beállítása
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Alapvető tudnivalók

 Hívás fogadása
 A következő lehetőségek közül választhat:

	 •	 A	hívás	bejelentése	után	mondja	a	következőt:	„Answer”	(fogadás)

	 •	 Nyomja	meg	a	hívógombot	

 Második hívás fogadása
 Először érintse meg a Hívás gombot  az aktuális hívás befejezéséhez, majd érintse meg újra 

a Hívás gombot  az új hívás fogadásához.

 Hívás befejezése
 Érintse meg a hívógombot  az aktuális hívás befejezéséhez.

 Hívás elutasítása
 A következő lehetőségek közül választhat:

	 •	 A	hívás	bejelentése	után	mondja	a	következőt:	„Ignore”	(elutasítás)

	 •	 Tartsa	lenyomva	a	hívógombot  2 másodpercig

 Legutóbbi hívás visszahívása
 Az utolsó szám újrahívásához érintse meg kétszer a Hívás gombot .

 Hangtárcsázás (a telefon funkciója)
 Tartsa lenyomva a hívógombot  2 másodpercig, várja meg, amíg a telefon fel nem kéri a 

hangparancs megadására, majd utasítsa a telefont a tárolt névjegyek egyikének tárcsázására.

 A hívás során elnémíthatja a mikrofont.

 Hívás közben érintse meg a Hangerő/elnémítás gombot /  , amíg a következőt nem hallja: 

„mute on” (elnémítás bekapcsolva) vagy „mute off” (elnémítás kikapcsolva). Amíg a mikrofon 

 némítását nem kapcsolja ki, a készülék 15 percenként figyelmeztető hangjelzést ad.

 Érintse meg a Hangerő/elnémítás gombot /  az előre beállított szintek megjelenítéséhez.

 Az audioátvitel a telefonnal vezérelhető, azonban a hívás hangjelzésekor a zene 

automatikusan leáll, lehetővé téve a hívás megválaszolását vagy elutasítását. Ha a hívást 

elutasítja, vagy az véget ér, a telefon folytatja az audioátvitelt.

Híváskezdeményezés/
fogadás/befejezés

Némítás

Hangerő állítása

Audioátvitel



9

 Ha a bekapcsolt fejhallgatót több mint 90 percig a párosított telefon hatósugarán kívül 

hagyja, a fejhallgató az akkumulátor töltöttségének megőrzése érdekében DeepSleep™ 

üzemmódba kapcsol.

 Amikor a fejhallgató újra a telefon hatósugarán belülre kerül, a DeepSleep üzemmódból való 

kilépéshez érintse meg a Hívás gombot  . Ha a telefonra hívás érkezik, a hívás fogadásához 

érintse meg újra a Hívás gombot  .

 A fejhallgatón található jelzőfény  állapotváltozás vagy gombnyomás hatására villog.

 Néhány példa arra, hogy milyen jelzések láthatók:

	 •	 Állandó	vörös	fény	a	töltés	során,	majd	kialszik

	 •	 Villogó	fehér	és	vörös	fény	párosítás	során

	 •	 Három	vörös	felvillanás,	ha	a	beszélgetési	idő	kevesebb	mint	10	perc

	 •	 Három	fehér	felvillanás	bejövő	hívás	esetén

 A fejhallgató angol nyelven tájékoztatja az állapotváltozásokról. Például:

	 •	 „Power	on”	(Bekapcsolás)

	 •	 „Pairing	successful”	(Sikeres	párosítás)

	 •	 „Talk	time	(x)	hours”	((x)	óra	beszélgetési	idő)

	 •	 „Mute	on”	(Némítás	be)

	 •	 „Lost	connection”	(Megszakadt	kapcsolat)

	 •	 „Recharge	headset”	(Fejhallgató	újratöltése)

 

 A fejhallgató csak angol nyelven tájékoztat és fogad el parancsokat. Ha a hívások 

fogadásához vagy elutasításához szívesebben használná a Hívás gombot ,akkor letilthatja 

az	„Answer”	(Fogadás),	illetve	az	„Ignore”	(Elutasítás)	hangparancsokat.

 A fejhallgató bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva a Hívás  és a Hangerő  gombot, 

amíg a visszajelző kétszer fel nem villan. A parancsok újraaktiválásához ismételje meg ezeket 

a lépéseket.

 

 Tekintse meg a fejhallgató akkumulátorának mérőjét iPhone készülékén (automatikusan 

megjelenik) vagy Android okostelefonján (a MyHeadset™vagy Find Myheadset™ alkalmazással)

Energiatakarékosság

A fényjelzések jelentése

Állapotváltozások	követése

Hangparancsok tiltása

 

Az akkumulátor töltöttségi 

szintjének ellenőrzése

This version of the wordmark can only be 
used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.

További funkciók
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Műszaki adatok

Beszélgetési	idő Legfeljebb 7 óra

Készenléti idő Max.	11	nap

Fejhallgató súlya 7 gramm

DeepSleep	technológia •	 Aktiválódik,	amikor	a	fejhallgató	90	percnél	több	ideig 

 hatókörön kívül van

•	 Akár	180	napig*	üzemkész	akkumulátor

Multipoint technológia Egy fejhallgatóval fogadhatja két párosított Bluetooth 

kapcsolattal rendelkező telefon egyikének bejövő hívását

Töltő csatlakozója Micro USB-töltőkábel

Akkumulátor típusa Újratölthető, nem cserélhető lítium-ion polimer

Töltési idő (maximum) 90 perc a teljes feltöltéshez

Fejhallgató akkumulátorának 
mérője

Az iPhone telefonok esetében a kijelzőn. Android 

okostelefonok esetében a MyHeadset™ vagy 

Find MyHeadset™ alkalmazás teszi lehetővé

Bluetooth-kapcsolattal 
ellátott verzió

Bluetooth v3.0

Bluetooth	profilok	 Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Wideband 

Hands Free (HFP) Profile 1,6 és Headset (HSP) 

Profile 1,2

Működési hőmérséklet 0 °C – 40 °C

MEGJEGYZÉS	A teljesítmény az akkumulátortól függ, és készülékenként változhat.
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