
Rövid használati útmutató

Elite E-1 by



Gombok:
1. Hangerő csökkentése

Előző szám
2. Micro USB töltési pont
3. Be/Kikapcsolás

Lejátszás/Szünet; 
Válasz/Hívás befejezése

4. 3,5mm audio jack
5. Mikrofon
6. Hangerő növelése

Következő szám
7. LED kijelző

Funkciók:                         
Bluetooth 4.1 10 méteres távolságig

  Egyszerű Ear-cup vezérlés
 Hívások kezlése kihangosítással

Magas minőségű hangélmény
 Audió bemenet az akkumulátoridő meghosszabbítására

Párosítás
1.  Győződj meg róla, hogy az eszköz (mobil, számítógép, 

zenelejátszó) be van kapcsolva, és a két készülék 
1 métertávolságra van egymástól.

2.  Tartsd nyomva a multifunkciós  gombot körülbelül 
3 másodpercre, egészen addig, amíg a kék LED fény el 
kezd villogni.

1
2
3
4
5
6

7



3.  Aktiváld a Bluetooth-ot a készüléken, majd keress új blue-
tooth eszközöket.

4. Válaszd a listából a „Elite E-1“.
5.  Ha szükséges, írd be a kódot „0000”, és párosítsd a fej- 

hallgatód.
6.  Ha a párosítás sikeres, a LED fény pár másodpercenként 

felvillan.

Bekapcsolás
A készülék bekapcsolásához tartsa nyomva a multifunkciós 

 gombot. A villogó kék Led jelzi, hogy a fejhallgató be van 
kapcsolva.

Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához tartsa nyomva a multifunkciós 

 gombot. A villogó Led fény elalszik, ha a fejhallgató 
kikapcsolt.

Lejátszás/Vezérlés
1.  Nyomd meg a multifunkciós  gombot a lejátszás indítá-

sához, megállításához.
2.  Nyomd meg a  gombot a következő számra léptetéshez, 

vagy tartsd nyomva a hangerő növeléséhez.
3.  Nyomd meg a  gombot az előző számra léptetéshez, 

vagy tartsd nyomva a hangerő csökkentéséhez.
Megjegyzés: Ezek a funkciók töltés közben nem elérhetőek!



Hívás
1.  Nyomd meg a multifunkciós  gombot a hívás fogadá-

sához.
2.  A hívás befejezéséhez nyomja meg a multifunkciós  

gombot mégegyszer.
3.  A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez tartsd 

nyomva a  vagy    gombot.

Töltés
A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a Micro USB portot 
az eszközhöz, a kábel másik végét egy tápegységbe, vagy 
a számítógép USB portjába (maximális feszültség 5V). A pi-
ros fény jelzi, ha a fejhallgató csatlakoztatva van a tápregy-
séghez, és elalszik, ha a töltés befejeződött. Töltés csak 
felügyelet mellett!

Fejhallgató használata passzív módban
A fejhallgató használható szabványos vezetékes eszközként 
is egy 3,5 mm-es Jack csatlakozóval, az akkumulátor kímélé-
se érdekében. Egyszerűen csatlakoztassa az egyik felét a 
fejhallgatóhoz, másik felét pedig a zenelejátszó eszközhöz. 
ekkor a készülék megszakítja a vezeték nélküli funkciót.
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English manual can be downloaded here: 
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie hier runterladen: 
Český manuál ke stažení zde: 
Slovenský manuál na stiahnutie tu: 
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj: 
Használati útmutató: 

http://beat.lamax-electronics.com/E1/manuals
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