
Awei A780BL Bluetooth fejhallgató 

Haszﾐálati útﾏutató 

Csatlakozók és goﾏHok 

1. MiIroSD ﾏeﾏóriakártya foglalat 

2. MiIroUSB töltő Isatlakozó 

3. Mikrofon 

4. ン.ヵﾏﾏ jaIk Isatlakozó 

5. LED állapotjelző 

6. Haﾐgerő - / Előző zeﾐeszáﾏ 

7. Multi gomb 

8. Haﾐgerő + / Kö┗etkező zeﾐeszáﾏ 

9. Ki- HekapIsoló goﾏH 

 

A fejhallgató töltése 

A fejhallgató töltéséhez haszﾐálja a IsoﾏagHaﾐ található MiIroUSB káHelt. 
A káHelt Isatlakoztathatja hálózati töltőhöz ┗agy száﾏítógéphez is. Töltés 
közHeﾐ az állapotjelző LED folyaﾏatos piros féﾐﾐyel ┗ilágít, a töltés 
Hefejeződésekor folyaﾏatos kék ┗ilágításra ┗ált. 

Az akkuﾏulátor ヲ-ン feltöltés-leﾏerítés Iiklus utáﾐ éri el teljes kapaIitását, 
addig előfordulhat, hogy a ﾏűködési idő rö┗ideHH lesz. 

Az akkuﾏulátor töltöttségét - párosítás utáﾐ - telefoﾐjáﾐ is elleﾐőrizheti. 

10%-os akkuﾏulátor töltöttség alatt ヱヵ perIeﾐkéﾐt figyelﾏeztető 
haﾐgüzeﾐet hallható. 

Az állapotjelző LED gyors ┗illogása is jelzi, ha az akkuﾏulátor feltöltése 
szükséges.  

Ki- HekapIsolás 

Fejhallgató HekapIsolásához tartsa ﾐyoﾏ┗a ン ﾏásodpercig a Ki- 

HekapIsoló goﾏHot. A LED állapotjelző lassú kék ┗illogásra ┗ált és a "Po┘er 
oﾐ" haﾐgüzeﾐet hallható. 

A fejhallgató kikapIsolásához tartsa ﾐyoﾏ┗a ン ﾏásodperIig a Ki- 
HekapIsoló goﾏHot. 

Amennyiben 5 percig nem csatlakoztatja a fejhallgatót semmilyen 

eszközhöz, az automatikusan kikapcsol. 

Párosítás 

1. KapIsolja He a fejhallgatót és ┗árjoﾐ ヵ ﾏásodperIig. Az 
állapotjelző LED kék-piros ┗illogásra ┗ált és "Pairiﾐg" 
haﾐgüzeﾐet hallható 

2. Eszköze Bluetooth ﾏeﾐüjéHeﾐ keresse ﾏeg az "AWEI-A780BL" 

fejhallgatót és párosítsa azzal. 
Ha a telefoﾐja párosítási jelszót kér adja ﾏeg a "ヰヰヰヰ" száﾏsort  

3. Sikeres párosítás esetéﾐ a LED lassú kék ┗illogásra ┗ált 

4. A fejhallgatót ┗ezetékeseﾐ is Isatlakoztathatja, ehhez haszﾐálja 
a IsoﾏagHaﾐ található JaIk káHelt. 

5. Ha koráHHaﾐ ﾏár párosította telefoﾐjá┗al a fejhallgatót, 
HekapIsoláskor a kapIsolat autoﾏatikusaﾐ létrejöﾐ. 

Hívások kezelése 

• Hí┗ás fogadása / Hefejezése: egyszer ﾐyoﾏja ﾏeg a 7-es 

gombot 

• Hí┗ás elutasítása: tartsa ﾐyoﾏ┗a ヲ ﾏásodperIig a 7-es gombot 

• Utolsó száﾏ újrahí┗ása: Kétszer ﾐyoﾏja ﾏeg a 7-es gombot 

Haﾐgerő goﾏHok 

A haﾐgerő ﾐö┗eléséhez ┗agy Isökkeﾐtéséhez egyszer ﾐyoﾏja ﾏeg a 8-as 

vagy a 6-os gombot. 

A kö┗etkező ┗agy előző zeﾐeszáﾏ ki┗álasztásához tartsa ﾐyoﾏ┗a a 8-as 

vagy a 6-os gombot. 

Meﾏóriakártya 

KikapIsolt állapotHaﾐ helyezzeﾐ He egy MiIroSD ﾏeﾏóriakártyát, ﾏajd 
kapIsolja He a fejhallgatót. A lejátszás autoﾏatikusaﾐ eliﾐdul. 
A 7-es goﾏH hosszú ﾐyoﾏ┗a tartásá┗al ┗álthat a MiIroSD és a Bluetooth 
lejátszási ﾏódok között.  

SpeIifikáIió 

• Kapcsolat: Bluetooth V5.0 

• Működési tá┗olság ふteljes rálátássalぶ: kH. ヱヰﾏ 

• Beszélgetési idő: kH. ヱン-ヱヵ óra 

• )eﾐelejátszási idő: kH. ヱヲ óra 

• Készeﾐléti idő: kH. 10ヰ óra 

• Feltöltési idő: kH. 2 óra 

• Akkuﾏulátor: ヲヵヰ ﾏAh 

• Dri┗er ﾏérete: ヴヰ ﾏﾏ 

• Érzékeﾐység: ヱヲヲ dB +/- 3 dB 

• Impedancia: 32 Ohm 

• Frek┗eﾐIiatartoﾏáﾐy: ヲヰ - 20.000 Hz 

Figyelﾏeztetések 

• Tartsa szárazoﾐ a fejhallgatót, ﾏert a ﾐed┗esség hiHás 
ﾏűködést ┗agy zárlatot okozhat 

• Ne tegye ki ﾐapféﾐyﾐek ┗agy erős hőhatásﾐak, ﾏert az 
károsíthatja az elektroﾐikát és Isökkeﾐti az akkuﾏulátor 
élettartaﾏát 

• Ne próHálja ﾏeg szétszedﾐi 
• Ne rázza ┗agy üsse hozzá ﾏás tárgyakhoz 

• Ne haszﾐáljoﾐ erős ┗egyszereket a tisztításához 

• Ne töltse ヱヰ óráﾐál hosszaHH ideig 

• Ne haszﾐálja túl ﾐagy haﾐgerőﾐ, ﾏert halláskárosodást okozhat 

• Tartsa tá┗ol gyerﾏekektől.  
 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER®Huﾐgary Kft. tulajdoﾐát képezﾐi és 
szerzői jog védi. 

A WPOWER® Huﾐgary Kft. előzetes írásHeli eﾐgedélye ﾐélkül ﾐeﾏ 
ﾏásolható, sokszorosítható seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír alapoﾐ, seﾏ 
részHeﾐ, seﾏ egészHeﾐ. 

A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, leírások a terﾏék gyártójától 
ふSheﾐzheﾐ Yale EleItroﾐiIs Co., LTDぶ szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért és 
valóságtartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® Huﾐgary Kft. seﾏﾏilyeﾐ 
felelősséget ﾐeﾏ vállal. 

 


