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Gombok:
1. Micro USB töltő csatlakozó
2. Hangerő csökkentése
Előző zeneszám
3. LED állapotjelző
4. Mikrofon
5. Ki- bekapcsoló gomb
Lejátszás / Szünet
Hívás fogadás / hívás befejezés / utolsó szám újrahívása
6. Hangerő növelése
Következő zeneszám

Funkciók:
- Bluetooth 4.1 technológia - CSR chipset
- Közvetlen zene vezérlőgombok
- Kihangosítás funkció
- Erős, és tiszta hangzás
- Kisméretű, és könnyű, így kényelmes viselet
- Multipoint bluetooth kapcsolat
- iOS eszközökön akkumulátor figyelés

Párosítás
Ellenőrizze, hogy az fülhallgató párosítható-e a forráseszközhöz. (okostelefon, számítógép, stb.). Ha fülhallgatón
az állapotjelző LED gyors ütemben zölden villog akkor
az eszköz készen áll a párosítása. Kapcsolja be a forráseszközön a bluetooth kapcsolatot, majd válassza ki az “X-1
by LAMAX Beat“ eszközt. Az alapértelmezett jelszó “0000“.

Használat
A fülhallgató bekapcsolásához tartsa lenyomva a középső
gombot 4 másodpercig. Az eszköz bekapcsoláskor hangjelzést ad, és a LED zölden világít. A fülhallgató
kikapcsolásához tartsa lenyomva a középső gombot 4
másodpercig. Az eszköz kikapcsoláskor hangjelzést ad.
Tartsa lenyomva a
gombot a következő zeneszámra
váltáshoz, vagy nyomja le többször a hangerő növeléséhez.
Tartsa lenyomva a gombot az előző zeneszámra váltáshoz, vagy nyomja le többször a hangerő csökkentéséhez.
Az eszköz hangjelzést ad a maximális, és minimális
hangerőszintek elérésekor, valamint zeneszám váltásakor.

Hívások kezelése
Hívás fogadásához és befejezéséhez nyomja meg a középső
gombot. Bejövő hívás elutasításához tartsa lenyomva a középső gombot 2 másodpercig. Az utolsó szám újrahívásához nyomja meg a középső gombot 2x egymás után.

Töltés
A fülhallgató töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt a mikrofon hátuljáén található micro USB csatlakozóhoz (maximális feszültség 5V), a másik végét pedig USB
tápfeszültséghez. A töltéshez használhatja számítógépe
USB csatlakozóját, vagy hálózati USB átalakítót is. Tápfeszültség csatlakoztatásakor a LED zölden világít. Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, ha a LED kialszik. Csak
felügyelet alatt töltse.

Full English manual can be downloaded from here:
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von 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/X1/manuals

