
 

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 

HORDOZHATÓ BLUETOOTH KIHANGOSÍTÓ 

 

 

Köszönjük, hogy a WELL terméket választotta. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi 

utasításokat, és tartsa őket elérhető helyen. 

 

Modell száma: REC-BT-ACCENT-WL 

 

 

 



 

 

Bevezetés: 

Működik szinte az összes Bluetooth-eszközzel és minden 3,5 mm-es bemenetű  autóval. 

Audio sugárzás 3,5 mm bemenetű autós sztereón és élvezze a kedvenc zenéit telefonról 

/ tabletről / MP3-ról. Csak csatlakoztassa az Aux portot, és szinkronizálja a telefon 

Bluetooth-jával. A jobb élmény érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az 

utasításokat. 

 

Jellemzők 

1. Vezeték nélkül továbbítja a telefonhívást vagy a zenét Bluetooth-on keresztül, és aux-

kábelen keresztül továbbítja az autórádióba. 

2. Telefonhívás fogadása esetén váltson automatikusan kihangosító üzemmódra a zenei 

streaming állapotból. 

3. A beépített zajcsökkentő algoritmus garantálja a tiszta beszédet az autóban. 

4. A Siri / Google Assistant stb. gyors aktiválása 

5. Egy gomb a zene basszus hangjának a fokozásához 

6. Beépített 1M audio és USB tápkábel. 

7. Ragassza az autó műszerfalához, hogy könnyebben tudja használni. 

8. Bluetooth V5.1 kristálytiszta hangminőséggel 

 

Telepítési utasítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illessze be a horgot és a hurok rögzítőt a műszerfal megfelelő helyére 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjelenés: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyors üzemeltetési útmutató: 

 

1. Gyors nyomás: Előző dal 

2. Tartsa lenyomva: Vol +  
1. Gyors nyomás: Következő dal 

2. Tartsa lenyomva: Vol - 

Illessze be az Aux kábelt az autó Aux bemenetébe 

Csatlakoztassa az USB-véget az autós töltőhöz, és dugja be az autós töltőbe (nem 

tartozék) 

Csatlakozzon a mobiltelefonjához bluetooth-on keresztül 



 Gyors nyomás: Aktív basszus hang 

  

Mikrofon 

(szigetelt gumi a mikrofonüregen a 

zaj csökkentéséhez) 

 
 

USB töltőkábel 

  

3.5mm Aux kábel 

 
 

 

Zene mód: 

Gyors nyomás: Szünet / Lejátszás 

Kihangosító mód: 

1. Gyors nyomás: Hívás fogadása / lezárása 

2. Dupla nyomás: Tárcsázza automatikusan az utolsó számot 

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva: A hívás elutasítása 

4. Hívás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a privát hívás váltásához 

Hangsegéd (pl. Siri / Google asszisztens) 

Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig 

 

Figyelem: 

Az ACCENT töltéséhez használja az 5V-os szabványos töltőt. Ne használjon 

gyorstöltőt, ha a kimeneti feszültség meghaladja az 5 V-ot, ez tönkreteheti a készüléket. 

 

Műszaki leírások: 

Bluetooth verzió: 5.1 

Bluetooth protokoll: AVRCP, HFP, A2DP 

Bluetooth azonosító: ACCENT 

Termék bemenet: 5V 

Termékméret: 51,2 * 30,6 * 15,4 mm 

Kábel hossza: 1m 

A termék súlya: 35,6 g 

Anyaga: ABS 

 

Csomag tartalma: 

Bluetooth vevő 

Használati útmutató 

 

 

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 

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N. 

Tel: +40-264-438401* 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

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

