1Többfunkciós gomb / LED
23,5 mm-es alj
3mikrofon
4Mikro USB töltőcsatlakozó
5Töltőkábel
63,5 mm-es jack dugó
73,5 mm-es AUX kábel

Leírás:

BLUETOOTH® vevő AUX csatlakozóhoz

Music Receiver

különben hibás működés léphet fel.

napfénynek, túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek kitett helyekre,

Ne tegye a készüléket nedvességnek, pornak, koromnak, gőznek, közvetlen

HU -A készülék használat egyes esetekben a helyesen
működő gyógyászati készülékekkel (pl.szívritmus szabályozóval) interferálhat
A hosszabb ideig tartó, nagy hangerejű használat és a tartós
használat tartós halláskárosodást okozhat.
Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a
környezeti zajokat (pl.vasúti átkelő, peron)
Vezetés közben történő használatnál az adott ország érvényes előírásait be kell
tartani
Felügyelje a gyermekeket az eszköz használata közben, és tartsa a tartozékokat
vagy a csomagolás alkatrészeit számukra elérhetetlen helyen.

Az ilyen típusú termékek hulladék szétválasztásáról és újrahasznosításáról szóló
információk érdekében vegye fel a kapcsolatot azzal a bolttal, ahol az eszközt
vásárolta, vagy a megfelelő helyi hatósággal. A cégeknek kapcsolatba kell
lépniük a megfelelő szállító céggel, és ellenőrizniük kell a vételi szerződés
feltételeit. A készüléket nem szabad más ipari hulladékkal együtt eltávolítani.
A termékben lévő akkut nem szabad használtra cserélni. Nem szabad
megkísérelni a készülék felnyitását, és az akku kivételét. Ennek következtében a
termék tönkremehet. A termék ártalmatlanításakor vegye fel a kapcsolatot a
helyi hulladékkezelő hatósággal az akku eltávolításához. A készülék akkuja úgy
van kialakítva, hogy a készülék teljes üzemélettartama alatt használható legyen.
További információkért keressel fel a gyártó honlapját: http://www.
cellularline.com

A terméken vagy a dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket
működési ideje végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani Annak
elkerülése érdekében, hogy a hulladék helytelen eltávolítása károsítsa a környezetet és az
egészséget, ezt a terméket el kell választani a többi hulladéktól, és felelősségteljesen kell
újrahasznosítani. Ez támogatja az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosítását.

Utasítások a privát használatú készülékek ártalmatlanítására (Az Európai Unió
országaira és az újrahasznosító rendszerrel rendelkezőkre vonatkozik)

Bluetooth® vevő megfelel a 2011/65/EU RoHS irányelvnek.

A Cellular Italia S.p.A igazolja, hogy a

elérhető: www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen

A Cellular Italia S.p.A. igazolja, hogy a Bluetooth vevő megfelel az 2014/53/EU
irányelvnek.

Súly: 6 g

MŰSZAKI ADATOK:
Bluetooth: v 4.2
Bluetooth® frekvenciatartomány: 2,402-2,48 GHz
Profil: A2DP EDR HFP
Feszültség, mikro USB csatlakozó: 5 V
Áram, mikro USB csatlakozó: 100 mA
Effektív sugárzási teljesítmény: 0,1 W
Akku kapacitás: 130 mAh
Akkufeszültség: 3,7 V
Készenléti idő: 100 óra
Zenehallgatás: 8 óra
Beszélgetési idő: 8 óra
Töltési idő: 1 óra

HASZNÁLAT
Egy hívás fogadása: Röviden nyomja meg az MFB gombot (1).
Egy hívás befejezése: Röviden nyomja meg az MFB gombot (1).
A hangerő beállítása: A hangerő közvetlenül a jármű sztereo
berendezésén keresztül állítható be.
Lemerült akku jelzése: Egy pirosan villogó LED jelzi, hogy az akku
majdnem lemerült.

A készülék bekapcsolása: Nyomja meg és tartsa nyomva az MFB
gombot (1) , amíg a kék LED (1) bekapcsol (kb. 5 másodperc). A
készülék kikapcsolása: Nyomja meg és tartsa nyomva az MFB gombot
(1) , amíg a piros LED (1) villogni kezd (kb. 5 másodperc).

Amennyiben nem volt sikeres a párosítás, kapcsolja ki a
készüléket és ismételje me a folyamatot.
Figyelem: Ha ki lett kapcsolva a készülék vagy a telefon vagy a
hatótávolságon kívül esik, szükségessé válhat a telefon
menüjének előhívása vagy egyszerűen az MFB (1) gomb
megnyomása, hogy ismét kapcsolódjon a két készülék.

3. Aktiválja a telefon Bluetooth funkcióját és válassza ki a RECEIVER-t
(vevő), amint a készüléket megtalálja. A készülék LED-je (1) kéken villog
és ezzel azt jelzi, hogy a párosítás megtörtént.

Előkészületek
Töltse fel a készüléket használat előtt az együttszállított mikro
USB kábellel (5).
A piros LED jelzi, hogy a töltés folyamatban van. Amint a kék LED
bekapcsol, a töltés befejeződött.
A készülék párosítása a telefonnal:
1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és a
telefon Bluetooth funkciója nem aktív
2. Nyomja az MFB gombot (1) kb. 6 másodpercig, amíg a LED-es
jelző (1) váltakozva elkezd pirosan és kéken villogni.

