
[UNI PRO ] 3
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HU

Köszönjük, hogy megvásárolta az Xblitz UNI PRO 3 
vezeték nélküli fülhallgató szettet. Kérjük, olvassa el 
a mellékelt utasításokat és biztonsági intézkedéseket 
a készülék használata előtt.
01.  BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A fülhallgató megfelelő és biztonságos használatához 
olvassa el az alábbi utasításokat. A készlet használatakor 
kövesse az alábbi szabályokat:
1.  A fülhallgató használata közben, állítsa be megfelelően 
a hangerőt.
2.  Vészhelyzetben hagyja abba a készülék használatát 
hogy biztosítsa az Ön biztonságát.
3. Ne használja a készüléket zenehallgatásra, hívások 
kezdeményezésére vagy fogadására autóvezetés közben.
4. Helyezze a terméket a tartozékokkal együtt egy helyre, 
amely hozzáférhetetlen a gyermekek számára, a helytelen 
használat által okozott veszély elkerülése érdekében.
5. Tisztítás közben akadályozza meg a víz bejutását 
a fülhallgatóba, mert ez hang torzulást okozhat, vagy 
a készlet károsodásához vezethet.
6. Kerülje a hangerő túl magasra állítását, vagyis arra 
a szintre amely lehetetlenné teszi, hogy bármit is halljon 
magá körül. Ha zümmögő zajt hall a fülében, vagy úgy érzi, 
hogy a hangerő túl magas, azonnal csökkentenie kell 
a hangerőt.
7. Hagyja abba a készülék használatát, ha kifejezett 
kényelmetlenség, irritáció vagy más nem kívánt tényező 
reakció tapasztalható.
8. A fejhallgatót túlzott túlmelegedés esetén, azonnal 
hagyja abba a használatát és lépjen kapcsolatba a 
hivatalos szervizközponttal.

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 

A készlet specifikációi és tartalma előzetes értesítés nélkül 
változhatnak. Elnézést kérjük a kellemetlenségekért.

Gyártó: 
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 UNI PRO 3 megfelel 
a 2014/53 / EU irányelv jelentős követelményeinek. A nyilatkozat 
szövege megtalálható a következő weboldalon:
http://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Xblitz-uni-pro3.pdf

02.  FŐBB JELLEMZŐK
1.  A készülék képes vezeték nélküli zenelejátszásra 
a telefonról.
2. A készülék képes vezeték nélküli telefonhívások 
kezdeményezésére.
3. Praktikus fülhallgató töltőtok.
4. Angol hangüzenetek, amelyek jelzik az elemek állapotát, 
bejövő hívás csatlakozását, szétkapcsolást stb.
03.  A CSOMAG TARTALMA
1. Fülhallgató
2. Töltőtok
3. USB kábel (töltés)
4. Felhasználói kézikönyv
5. Tartalék gumihegyek x2
04.  BEVEZETÉS
A. AZ ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA
1. Vegye le a szigetelőszalagot a fülhallgatóról, és helyezze 
vissza a töltőházba, hogy töltse fel mindkét fülhallgatót. 
FIGYELEM: : Ha a készülék nem töltődik fel, ha a tokba 
helyezi, akkor csatlakoztassa az USB tápkábelt a tok 
tápcsatlakozójához. 
2. Miután kivette a fülhallgatót a tokból (jelölések, amelyek 
azt mutatják, hogy az egyes fülhallgatók melyik fülbe 
illeszkednek, megtalálhatók a készüléken. R - jobb fül, 
L - bal fül, kék LEDnek villognia kell mindkettőjükön, jelezve, 
hogy a készülék be van kapcsolva.
3. Ha a fülhallgató LED-jei kék és piros színnel villognak, 
a készülék készen áll a párosításra. Kapcsolja be a 
BT-kapcsolatot a telefonján és az elérhető eszközök 
listáján, a telefonhoz való csatlakozáshoz válassza az 
Xblitz UNI PRO 3 lehetőséget.

Ha a fejhallgatót párosítja a telefonnal, a rajtuk lévő LED-ek 
nem villognak, és a megfelelő
információk  (pl. "Az eszköz csatlakoztatva van, marad az 
akkumulátor 100% -a") megjelennek a telefonon.
4. A fülhallgató automatikusan kikapcsol, amikor be vannak 
helyezve a tokba. A eszköz 300 másodperc inaktivitás után 
automatikusan kikapcsol.
5. A fülhallgató következő kivétele a tokból, automatikusan 
bekapcsolja őket, és újra párosítja őket a telefonjával.

FIGYELEM:  Ha a párosítás sikertelen, állítsa vissza az eszközt 
a gyári beállításokra. Ehhez kapcsolja ki a fülhallgatót, majd 
8 másodpercig tartsa lenyomva mindkettőjük gombjait. 
Ezután kapcsolja újra a készüléket, a készletnek 
automatikusan párosulnia kell.

05.  GOMB FUNKCIÓK
1. Be / kikapcsolás – tartva nyomjon a fülhallgató bármelyik 
gombját 3 másodpercre a készülék be- és kikapcsolásához. 
A kék LED azt jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva, 
a piros – a kikapcsolását.
2. Lejátszás / leállítás - nyomja meg röviden a fülhallgató 
gombjait a zene lejátszásának be- és kikapcsolásához.
3. Telefonhívás fogadása / befejezése - nyomja meg 
bármelyik fülhallgató gombját a telefonhívás fogadásához 
vagy a hívás befejezéséhez.
4. Hívás elutasítása - tartsa lenyomva 2 másodpercig a 
gombot a bejövő hívás elutasításához.
5. Újratárcsázás - kattintson duplán a bal fülhallgató 
gombjára, hogy csatlakozzon az utoljára tárcsázott számhoz.
6. Dal váltás - Nyomja meg kétszer a fülhallgató jobb oldalon található 
gombot a lejátszott dal következőre való cseréjéhez.

06.  EGY FÜLHALLGATÓ MÓD
Csatlakozhat telefonjához csak egy fülhallgatóval, a másik 
fülhallgatót pedig a töltőtokban.
A fülhallgató automatikusan csatlakozik ahhoz a 
telefonhoz, amellyel a készülék párosítva van.

Ha az egy fülhallgatóról a kettő használatára szeretne 
váltani - vegye ki a másik fülhallgatót a tokból. Mindkét 
fülhallgatónak automatikusan csatlakoznia kell a 
párosítotthoz telefon.

08.  MŰSZAKI ADATOK

A fülhallgató hangszórók 
impedanciája: 

Működési frekvencia: 
BT version: 

Beszélgetési / hallgatási idő 
(átlagos hangerő): 

Készenléti állapot ideje: 
Csatlakozási tartomány: 

Fülhallgató érzékenység: 
Fülhallgató teljesítmény: 

Töltés ideje 
(fejhallgató és tok): 

Fülhallgató akkumulátor 
kapacitása: 

A tok akkumulátorának 
kapacitása: 

Az akkumulátor 
feszültsége: 

DC bemenet: 
Méretek (tok): 
Súly (tokkal): 

16 ohm
24.0 Hz ~ 20 KHz
5.0 

3-4 óra
96 óra
10 m
88db
3mW

1-2h 

40mAh

400mAh 

3,7 V
5 V
67x40x29mm
39g

07.  TÖLTÉS
A fülhallgató feltöltéséhez helyezze őket a tokba. A tokba 
helyezett mágneseknek meg kell tartaniuk afülhallgatókat 
a helyén. Ha a töltés sikeresen elindul, a fülhallgató piros 
LED-je, valamint egy kék LED világít a tokon. Amikor a 
LED-ek kikapcsolnak, a töltés befejeződött.

A tok akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a 
tápellátáshoz, a szokásos 5 V-os töltőhöz egy mikro USB 
kábellel. Amikor a tok áramellátásra van csatlakoztatva, 
a rajta lévő kék LED világítani fog.


