
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

BLUETOOTH HANGSZÓRÓ 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Köszönjük, hogy WELL terméket válaszott. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 
 

 

Rendelési szám: SPKR-BT-PEALBK-WL / SPKR-BT-PEALGY-WL 

 

A hangszóró be- és kikapcsolása: 

1. Bekapcsolás: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, várjon a hangjelzésre, ezután 

kigyúl a kéken villogó LED kijelzö. 

2. Kikapcsolás: tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig, várjon a hangjelzésre, ezután a LED 

kijelzö kialszik. 

 

Csatlakozás / párosítás: 

1. Kapcsolja be a zenei hangszórót, készenléti állapotban a LED kijelzö kéken villog. 

2. Kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját, és keresse meg a "CT-331" nevű készüléket, kattintson a 

készülékre a csatlakozáshoz. Sikeres kapcsolat után várjon a hangjelzésre, amely után a kék LED- kijelzö 

kigyullad. 

3. A hangszóró automatikusan csatlakozik a telefonhoz, miután bekapcsolta a hangszórót és a telefon 

Bluetooth funkcióját, ha korábban már csatlakoztatva volt. 

 



Vezérlés: 

1. Röviden nyomja meg a szünet / indítás gombot a zene leállításához vagy elindításához. 

2. Röviden nyomja meg a „-” gombot a lejátszási listában az előző dalra való váltáshoz. 

3. Röviden nyomja meg a „+” gombot, hogy a lejátszási listában a következő dalra váltson. 

4. Hosszan nyomja meg a „-” gombot a hangerő csökkentéséhez. 

5. Hosszan nyomja meg a „+” gombot a hangerő növeléséhez. 

A csomag tartalma: Vezeték nélküli hangszóró, Micro-USB kábel, Használati utasítás 

Bejövő hívás fogadása: a „hívás fogadása / a hívás elutasítása”  gomb rövid megnyomásával 

Hívás befejezése: A "hívás fogadása / a hívás elutasítása"  gomb rövid rövid lenyomásával  

A bejövő hívás elutasítása: tartsa nyomva 2 másodpercig a "A hívás fogadása / a hívás elutasítása" 

gombot. 

Hívja az utoljára bejövő számot: kattintson duplán a "hívás fogadása / elutasítása" gombra.  

* Nem minden mobiltelefon támogatja a harmadik fél készülékén keresztüli hívás fogadást  

Az akkumulátor töltése: 
1. Használjon Micro-USB kábelt 

2. Töltse fel a hangszórót (5V / 1A a bemeneti feszültség)  

3. Használja a készlet kábelét a bluetooth hangszóró feltöltéséhez 

4. Az akkumulátor kapacitása csökkenhet az újratöltések száma miatt. Ez egy normális jelenség, amely 
nem gyártási hiba. 

5. Töltse fel a hangszórót, ha a LED kijelzö pirosan világít, a kijelző automatikusan kikapcsol, miután 
teljesen feltöltötte. 

 

Gomb elrendezése: 
1. A hangszóró be- és kikapcsolása. 

2. Dalok váltása / hangerő növelése 

3. Szünet / Start 

4. Hívás fogadása / hívás elutasítása 

5. Dalok váltása / hangerő csökkentése 

6. Bemeneti mikro-USB 

 

 

 

 



Figyelem! 

1. Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. 

2. Az akkumulátor védelme érdekében töltse fel a hangszórót 5V os töltövel. Ne használja a hangszórót 
víz közelében vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne merítse vízbe és ne permetezzen vizet a 
hangszóróra. 

4. Szobahőmérsékleten tárolandó. 

5. Tartsa távol a hangszórót hőtől és a  közvetlen napfénytől. 

Műszaki adatok: 
Bluetooth: 5,0  
Teljesítmény: 5W  
Bemeneti feszültség: - 5V / 1A 
Akkumulátor kapacitása - 500 mAh  
Micro-USB csatlakozó 
Frekvencia átvitel: 100-16000 Hz 
Lejátszási idő -  3 óra 
Töltési idö: 2 óra  
Bluetooth hatótávolság: 10 méter (akadályok nélkül) 
Méret: 75x75x110 mm 
Támogatott funkciók: bejövő hívás fogadása / elutasítása / befejezése / visszahívás, hangerő állítása. 
 

 

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* 

export@vitacom.ro www.vitacom.ro 
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http://www.vitacom.ro/

