
Niqin S6 Bluetooth haﾐgszóró 

Haszﾐálati útﾏutató 

GoﾏHok és Isatlakozók 

 

1. Lejátszás ﾏód / LED féﾐ┞ ki- HekapIsoló 

2. Lejátszás / Szüﾐet 
3. Ki- HekapIsoló / Híváskezelés 

4. Haﾐgerő - / Előző zeﾐeszáﾏ 

5. Haﾐgerő + / Következő zeﾐeszáﾏ 

6. MicroUSB töltő Isatlakozó 

7. USB ﾏeghajtó Isatlakozó 

8. ン.5ﾏﾏ audio jaIk Isatlakozó 

9. MiIroSD kárt┞a hel┞ 

10. Állapotjelző LED 

11. Mikrofon 

Akkuﾏulátor és töltés 

A haﾐgszóró Heépített, tölthető akkuﾏulátorral 
reﾐdelkezik. Ne próHálja ﾏeg kiveﾐﾐi vag┞ kiIserélﾐi 
az akkuﾏulátort! 

Az akkuﾏulátor feltöltéséhez haszﾐálja a doHozHaﾐ 
található USB - MiIroUSB káHelt száﾏítógéphez vag┞ 
USB töltőhöz Isatlakoztatva. 

A töltés ideje alatt az Állapotjelző LED pirosaﾐ világít. 
A töltés Hefejezésekor a LED kialszik. 

 

 

 

Ki- HekapIsolás 

A haﾐgszóró a 3-as gomb 5 ﾏásodperIes ﾐ┞oﾏva 
tartásával tudja bekapcsolni. 

BekapIsoláskor haﾐgüzeﾐet hallható és az állapotjelző 
LED kék villogásra vált. 

KikapIsoláshoz tartsa ﾐ┞oﾏva ン-as gombot 2 

ﾏásodperIig. 

Párosítás 

Kapcsolja be a haﾐgszórót. 

Telefoﾐja Bluetooth ﾏeﾐüjéHeﾐ keresse ﾏeg az S6 

fejhallgatót és párosítsa azzal telefoﾐját. Sikeres 

párosítás esetéﾐ a LED fol┞aﾏatos kék szíﾐű világításra 
vált. 

Ha koráHHaﾐ ﾏár párosította a haﾐgszórót 
telefoﾐjával, akkor HekapIsoláskor autoﾏatikusaﾐ 
létrejöﾐ a kapIsolat. 

Ha 5 percig nem csatlakoztatja seﾏﾏil┞eﾐ eszközhöz a 
haﾐgszórót az automatikusan kikapcsol. 

Hívásfogadás 

Beérkező telefoﾐhívás esetéﾐ a hívást fogadﾐi 3-as 

eg┞szeri ﾏegﾐ┞oﾏásával tudja vag┞ telefoﾐjáﾐ is 
fogadhatja a hívást.A hívást Hefejezﾐi a goﾏH eg┞szeri 
ﾏegﾐ┞oﾏásával lehet. 

Hívást elutasítaﾐi a goﾏH ヲ ﾏásodperIes ﾐ┞oﾏva 
tartásával lehet. 

Vezetékes kapIsolat 

A ﾏellékelt ン.5ﾏﾏ audio jaIk káHelt csatlakoztassa 

telefoﾐjához és a haﾐgszóróhoz, ﾏajd kapIsolja He a 
haﾐgszórót. 
Vezetékes kapIsolat esetéﾐ a telefoﾐos kihaﾐgosító 
fuﾐkIió ﾐeﾏ haszﾐálható és a zeﾐelejátszó seﾏ 
vezérelhető. 

Lejátszás ﾏeﾏóriakártyáról vagy USB ﾏeghajtóról 

Kapcsolja ki a haﾐgszórót, helyezze be a MicroSD 

ﾏeﾏóriakárt┞át vagy csatlakoztasson egy USB 

ﾏeghajtót, majd kapcsolja be a haﾐgszórót. 
A haﾐgszóró automatikusan eliﾐdítja a lejátszást. 

 



Haﾐgerő / zeﾐeszáﾏ léptetés / Lejátszási ﾏód 

A 4-es vagy 5-ös goﾏHok eg┞szeri ﾏegﾐ┞oﾏásával 
tudja léptetﾐi a zeﾐeszáﾏokat. 
A 4-es vagy 5-ös goﾏHok ﾐ┞oﾏva tartásával tudja 
szaHál┞ozﾐi a haﾐgerőt. 

Az eg┞es lejátszási ﾏódok között ふBluetooth, Au┝, 
Meﾏóriakárt┞a, USB ﾏeghajtóぶ az ヱ-es gomb egyszeri 

ﾏegﾐ┞oﾏásával tud váltaﾐi. 

TeIhﾐikai speIifikáIió 

 Bluetooth verzió: 5.0 

 Működési távolság: kb. ヱヰ ﾏ ふtakarás ﾐélkülぶ 
 Kiﾏeﾐeti teljesítﾏéﾐ┞: ヲ ┝ 5 W 

 FrekveﾐIiatartoﾏáﾐ┞: 75 Hz - 18 KHz 

 Zeﾐelejátszás/telefoﾐhívás: kb. 10 óra 

 Teljes feltöltési idő: kH. 3-4 óra 

 Akkuﾏulátor: ヲヰヰヰﾏAh, Heépített 
 Töﾏege: 475 g 

 Doboz tartalma: Haﾐgszóró, USB töltőkáHel, 
ン.5ﾏﾏ jaIk káHel 

Figyelﾏeztetések 

 Ne szedje szét, ﾐe próHálja ﾏegjavítaﾐi 
 Ne teg┞e ki erős hőhatásﾐak 

 Az eszköz ﾐeﾏ vízálló, óvja a ﾐedvességtől 
 Üg┞eljeﾐ a töltőkáHel ﾏegfelelő 

Isatlakoztatására 

 Az eszköz a fizikai sérülése ふtörés, Heázás, 
ﾏegolvadás stH.ぶ ﾏiatti ﾏeghiHásodása ﾐeﾏ 
tartozik a jótállás köréHe 

 

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 leírásHaﾐ található adatok a terﾏék gyártójától 
szárﾏazﾐak, azokért a Forgalﾏazó ﾐeﾏ vállal 

felelősséget. 

 


