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02. BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
1. A fejhallgató első bekapcsolása előtt csatlakoztassa 
a készüléket 3 órán át tölteni, hogy biztosítsa az akkumulátor 
hosszú élettartamát.
Bekapcsolás: Kapcsolja be / ki (ON/OFF) kapcsolja BE (ON) állásba. 
A fejhallgatóból hallani kell egy "Bekapcsolás (POWER ON)" 
hangot. A LED kéken kezd villogni.
Kikapcsolás: Állítsa az ON / OFF kapcsolót OFF állásba.

09. GARANCIA KÁRTYA / PANASZOK
A termékre 24 hónap garancia vonatkozik. A garancia feltételei 
a következő oldalon találhatók: https://xblitz.pl/warranty/

 A panaszokat a http://reklamacje.kgktrade.pl címen található 
panaszlap segítségével kell bejelenteni

Részletek, elérhetőség és weboldal címe a következő címen 
található: www.xblitz.pl

Importőr: 
KGK Trade sp. Z o.o.sp. k.
Os. Urocze 12
31-953 Krakkó
Lengyelország
Készült P.R.C.

A KGK Trade kijelenti, hogy ez az eszköz XBLITZ BEAST RED megfelel 
a 2014/53 / EU irányelv jelentős követelményeinek. A nyilatkozat szövege 
megtalálható a weboldalon:
https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Xblitz-beastred.pdf

[BEAST RED]
HASZNÁLATI  UTASÍTÁS

03. AZ ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA
1.  Párosítás közben tartsa a fejhallgatót legfeljebb 1 méterre a 
párosított eszköztől (pl. Telefon).
2. Kapcsolja be a készüléket. Várjon, amíg hallja a „Bluetooth-
eszköz készen áll párosítani (Bluetooth device ready to pair)"
a fejhallgatóból. A LED pirosan és kéken villogni kezd.
3. A párosított eszköz Bluetooth-beállításai között kapcsolja be 
a Bluetooth-eszköz keresését. Válassza az Xblitz Beast Red 
lehetőséget a rendelkezésre álló eszközök listájából. 
4. Ha a készülék jelszót vagy PIN-kódot kér, írja be a "0000" 
parancsot.
5. Ha a készülék kéri a párosítás megerősítését, válassza a YES 
(Igen) lehetőséget.
6. Ha a párosítás befejeződött, a fejhallgató LED-je nem villog.
7. A fejhallgató két Bluetooth-eszközzel párosítható egyszerre.

04. TÖLTÉS
1. A fejhallgatókészlet beépített akkumulátorral rendelkezik. 
Használat előtt  javasoljuk, hogy töltse fel teljesen az 
akkumulátort (kb. 2-3 óra töltés).
2. Csatlakoztassa a fejhallgatót a töltőhöz mikro USB-kábel 
segítségével.
3. A készülék töltése közben a LED pirosan világít. A LED kialszik, 
amikor a készülék teljesen fel van töltve.

Tisztelt Ügyfelünk,
Köszönjük, hogy megvásárolta az Xblitz BEAST RED terméket. 
A megvásárolt termék vezeték nélküli fejhallgató. 
Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

01. ESZKÖZ LEÍRÁSA
1. Párnázott fejpánt
2. Hangerő +/Következő szám
3. Lejátszás/Szünet/Telefon
4. Hangerő -/Előző szám
5. Be / ki kapcsoló

6. AUX port
7. LED fény
8. Beépített mikrofon
9. Micro USB töltő port
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05. GOMBOK
1.  Amikor zenét hallgat, a következőket teheti:
a. Hangerő növelése: nyomja meg a + gombot
b. Csökkentse a hangerőt: nyomja meg a - gombot
c. Következő szám: tartsa lenyomva a + gombot
d. Előző szám: tartsa lenyomva a - gombot
e. Szünet: nyomja meg a Lejátszás / Szünet / Telefon 
(Play/Pause/Phone) gombot
f. Folytatás: nyomja meg a Lejátszás / Szünet / Telefon 
(Play/Pause/Phone) gombot

2. A fejhallgató beépített mikrofonnal rendelkezik, amely lehetővé 
teszi a bejövő telefonhívások megválaszolását és elutasítását:
a. Hívás fogadása: nyomja meg a Lejátszás / Szünet / Telefon 
(Play/Pause/Phone) gombot
b. Hívás elutasítása: duplán koppintson a Lejátszás / Szünet / 
Telefon (Play/Pause/Phone) gombot
c. Az aktuális hívás befejezése: nyomja meg a Lejátszás / Szünet/ 
Telefon (Play/Pause/Phone) gombot 
d. Az utolsó szám újratárcsázása: nyomja meg és tartsa lenyomva 
a Lejátszás / Szünet / Telefon (Play/Pause/Phone) gombot

06. AUX / BLUETOOTH MÓDOK
1.  Amikor az AUX kábelt csatlakoztat a fejhallgatóhoz, a készülék 
akkumulátortakarékos módba vált. A Bluetooth bekapcsolásához 
kapcsolja ki az AUX kábelt, és állítsa alaphelyzetbe a készüléket.
2. AUX MÓD
Csatlakoztassa az AUX kábelt a fejhallgató AUX portjához.
Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülékéhez (például 
a telefonjához), és kezdje el a zene lejátszását.

07. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
1.  Ne hallgasson sokáig hangos zenét, ez károsíthatja hallásérzetét.
2. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.
3. Tartsa távol a készüléket a víztől. Kerülje el azokat a helyzeteket, 
amikor a fejhallgatót folyadék árasztja el.
4. Ha rosszul érzi magát amikor fejhallgatót használ (pl. a feje fájni 
kezd), hagyja abba azonnal a készülék használatát.
5. Ne használja a készüléket -15 Celsius-fok alatti vagy 
+55 Celsius-fok feletti hőmérsékleten.
Ezek a körülmények csökkentik a fejhallgató és a beépített 
akkumulátor élettartamát.

08. MŰSZAKI ADATOK
v4.2
JL
10 m-ig
Lítium-ion 400mAh 
40 mm 
110 ± 3db 
64 ohm
Legfeljebb 10 óra
2,5 óra
200 óra

Bluetooth verzió: 
Bluetooth chip: 

Hatótávolság: 
Akkumulátor kapacitása: 

Hangszórók: 
Érzékenység: 
lmpedancia: 

Beszélgetési idő: 
Töltési idő: 

Készenléti idő: 


