
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 
TWS Bluetooth fülhallgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy a WELL terméket választott. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és tartsa azokat 

kézügyben. 

Rendelési szám: EARPHONE-BT-GHOSTBK-WL, EARPHONE-BT-GHOSTWE-WL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POWER ON / OFF 

Automatikus bekapcsolás: nyissa ki a töltőrekeszt és vegye ki a fülhallgatót. A fülhallgató majd automatikusan 

elindul és automatikusan párosul. 

Automatikus kikapcsolás: helyezze a fülhallgatót a töltőrekeszbe, majd  zárja le a töltőrekesz fedelét. A fülhallgató  

automatikusan kikapcsol. 

  

BLUETOOTH Párosítás 

 Nyissa ki a töltőrekesz fedelét, majd lépjen be a mobiltelefon Bluetooth-felületébe a készülék felszerelésének 

megkereséséhez, és válassza a Ghost lehetőséget a párosításhoz. 

 

ZENEI MŰKÖDÉS 

Lejátszás / szünet: Zene lejátszásakor a szüneteltetéshez érintse meg egyszer a fülhallgatót, illetve a lejátszáshoz 

érintse meg még egyszer. 

Előző dal: nyomja meg háromszor a bal gombot az előző dal lejátszásához. 

Következő dal: nyomja meg háromszor a jobb gombot a következő dal lejátszásához. 

 

HÍVÁS 

Válasz: Bejövő hívás esetén, érintse meg egyszer a bal vagy a jobb fület a hívás fogadásához. 

Rakd le: Hívás közben érintse meg egyszer a bal vagy a jobb fület, a hívás befejezéséhez. 

Elutasít: Bejövő hívás esetén nyomja le hosszan a bal vagy a jobb gombot a hívás elutasításához. 

 

HANGSEGÍTŐ 

A telefonhoz való csatlakozás esetén, tartsa lenyomva 2 másodpercig bármely fülhallgatót a hangsegéd 

elindításához. 

 

TÖLTÉS 

Helyezze a fülhallgatót a töltődobozba, majd zárja le a fedelet. A fülhallgató ezúttal automatikusan belép a töltési 

állapotba. 

 

Specifikációk: 

Bluetooth verzió: 5.0 

Wireless távolság: 10 méter 

Akkumulátor-kapacitás (fejhallgató / alap): 40mAh x2 / 300mAh 

Töltési idő: 1 óra 

Lejátszási idő: legfeljebb 6 óra 

Csatlakozó: 8 mm 

Mikrofon érzékenység: 118 ± 3dB 

Frekvencia válasz: 20Hz - 20KHz 

USB töltés: 5V 

 

 

 

 

A  használt  elektromos és elektronikus  készülékek   speciális  hulladék kategóriába  

tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk  fontos, ezáltal  elkerülhetjuk az 

üvegház hatást  okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, 

melyek ártalmasak  az emberi egeszségre  es testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjuk a 

használt elektromos és elektronikus keszülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra 

létrehozott  speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes 

ujrahasznosítási folyamathoz,  oltalmazván környezetünket  és  erőforrásainkat. Ne 

feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus készülék  amely a hulladék gyűjtőbe, a 

földre vagy a víz partjára kerül  szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést ígénylő, 

hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölese a mellékelt ábra szerint. 

 

 

 

Forgalmazó: 

VITACOM ELECTRONICS SRL. 

Adószám: RO 214527 

Tel. 0264-438401* 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

mailto:office@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

