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 FIGYELMEZTETÉS 

Ez a fülhallgató speciális takarékos elemtechnológiával lett felszerelve. Ennek a technológiának köszönhetően a 
fülhallgató automatikusan lekapcsol pár perc semmittevés után. Ha a fülhallgató nincs a telefonhoz kapcsolva, 
15 perc semmittevés után automatikusan kikapcsol. Ha az elemek gyengék, 10 perccel az automatikus 
lekapcsolás előtt hangjelző figyelmeztetés hallatszik.  

 

 HASZNÁLAT 

 Elemtöltés 

Első használat előtt az elemet töltsük fel teljesen! 

1. Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatba. 

2. Dugja be a DC Jack dugaszt a fülhallgatóba.  

3. Töltésnél az indikátor pirosan világít. 

4. A töltés körülbelül 2-3 óráig tart. Ha az elem teljesen feltöltődik, az indikátor kéken fog világítani.  

5. Húzza ki a konnektort a fülhallgatóból és kapcsolja ki a töltőt a hálózatból.  

6. Ha a készenléti módban merül le az elem, a kék indikátor 30 mp intervallumban fog bevillanni.  

 Fülhallgató csatlakoztatása a telefonhoz Bluetooth technológiával 

1. Ajánljuk, hogy a telefon és Bluetooth közötti távolság ne legyen több 1 méternél. 

2. Kapcsolja ki a fülhallgatót. Nyomja meg és tartsa meg az Answer/End (Play) gombot, amíg az indikátor 
nem kezd el felváltva pirosan és kéken villogni.  

3. Állítsa be a telefonon a Bluetooth technológia segítségével az új eszközök keresését. 

4. Válassza ki a stereo fülhallgatót.  

5. Adja meg a „0000“ jelszót. 

6. Abban az esetben, ha sikerül a kapcsolatfelvétel, az indikátor kéken kezd villogni. 

7. A csatlakoztatás befejezéséig várjon 60 másodpercet. Ha sikertelen a kapcsolódás, ismételje az 1-6 
lépéseket. A fülhallgatót elég egyszer a berendezéshez csatlakoztatni.  

 Hívásfogadás 

1. A fülhallgatón nyomja meg az Answer/End gombot. 

2. Vagy nyomja meg a hívásfogadás gombot a telefonján.  

 Híváselutasítás 

1. 2 másodpercre nyomja meg az Answer/End gombot a fülhallgatón. 

2. Vagy nyomja meg az elutasító gombot a telefonján. 

 Hívás befejezése 

1. Nyomja meg rövid ideig az Answer/End gombot. 

2. Vagy nyomja meg a befejezés gombot a telefonján. 
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 Utolsó hívott szám tárcsázása 

Nyomja meg kétszer az Answer/End (2x röviden megnyomni) gombot 

 Hangerő ellenőrzése és a multimédia használata 

1. Zenelejátszás 

Készenléti módban nyomja meg a Play gombot a zenelejátszásra.  

A zene megszakítására (Pause), nyomja meg a Play gombot a lejátszás közben.  

2. Hangerő 

A felhangosításra nyomja meg a telefonon a (+) vagy az (Up) gombot. 

Lehalkításra nyomja meg a (-) vagy a (Down) gombot. 

3. Kínálat 

3 gombos fülhallgató: nyomja meg és tartsa meg rövid ideig az Up vagy Down gombot. 

5 vagy több gombos fülhallgató: nyomja meg a Next vagy Last gombot. 

 Egyszerre több berendezéshez való kapcsolás 

Csatlakoztassa a fülhallgatót az első telefonhoz, majd a második telefonhoz. Ha csatlakoztatta mindkét 
telefonhoz a fülhallgatót, kapcsolja ki őket. Újrakapcsoláskor automatikusan kapcsolódik mindkét telefonhoz.  

Megjegyzés: Néhány mobiltelefon nem csatlakoztatható a fülhallgatóhoz más berendezésekkel egyszerre a 
másfajta kapcsolódás miatt. 

 Jelzés indikátorral 

a. Az indikátor röviden pirosan és kéken villog – keresi a berendezést. 

b. Az indikátor háromszor kéken villog – csatlakozás történik. 

c. Az indikátor kéken villog 30 mp intervallumban – a berendezés készenléti módban van.  

d. Az indikátor hosszan kéken villog 30 mp intervallumban – lemerült elem. 

 Nyelvválasztás 

A hanglejátszás öt nyelven történhet: angol, kínai, spanyol, francia és német nyelveken. Ha keresés módban van 
a berendezés (pairing mode), tartsa meg a multifunkciós gombot 3 másodpercig.  Elindul a hangfelvétel minden 
nyelven, ha meghallja az Önnek megfelelőt, nyomja meg a multifunkciós gombot annak kiválasztására. 
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 GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ 

Jótállás 

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más 
garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt. 

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és  
megtartja a szerződésben elfogadottakat.  

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben: 

• a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással 

• helytelen karbantartás 

• mechanikai károsodás 

• elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó 
mechanizmusok, stb.) 

• elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa  

• szakszerűtlen beavatkozás  

• szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, 
szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás 

Reklamáció igénylés 

Reklamációkérelem eljárása  

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, 
hogy az esetleges hibákat észrevegye. 

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. 
Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.  

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a 
garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési 
költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva. 

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és  
jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére. 

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát 
elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A 
kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik. 

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs 
más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. 
Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív 
lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek. 

 

        Eladás dátuma:                                  Eladó bélyegzője és aláírása: 

 

                                                                 Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

www.insportline.hu 

 tel./fax: 0633-313-242 

 


