
BT028C Bluetooth fejhallgató és headset 

Haszﾐálati útﾏutató 

Csatlakozók és goﾏHok 

1. Ki- HekapIsoló, lejátszás/szüﾐet, hí┗ásiﾐdítás/Hefejezés 

2. Lejátszási ﾏód/FM rádió, LED féﾐy ki- HekapIsoló 

3. Haﾐgerőﾐö┗elés / kö┗etkező zeﾐeszáﾏ 

4. HaﾐgerőIsökkeﾐtés / kö┗etkező zeﾐeszáﾏ 

5. MiIroUSB töltő Isatlakozó 

6. ン.5ﾏﾏ audio jaIk Isatlakozó 

7. Állapotjelző LED 

8. MiIroSD kártya foglalat 

9. Mikrofon 

 

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, amely a töltés 
Hefejeződésekor folyaﾏatos kék ┗ilágításra ┗ált. Az akkuﾏulátor ヲ-3 

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. Az akkuﾏulátor alaIsoﾐy töltöttségi 
sziﾐtjéﾐél figyelﾏeztető haﾐgüzeﾐet ("Please charge it") hallható. Ha 5 

perIig ﾐeﾏ Isatlakoztatja a fejhallgatót seﾏﾏilyeﾐ eszközhöz, az 
automatikusan kikapcsol. Töltés közHeﾐ a fejhallgató ﾐeﾏ haszﾐálható. 

Ki- HekapIsolás 

Fejhallgató HekapIsolásához tartsa ﾐyoﾏ┗a ン ﾏásodperIig a Ki- 
bekapIsoló (1) goﾏHot. A LED állapotjelző kék-zöld ┗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. 

Párosítás 

1. KapIsolja He a fejhallgatót. Az állapotjelző LED kék-zöld 

┗illogásra ┗ált és "Bluetooth mode" haﾐgüzeﾐet hallható 

2. Eszköze Bluetooth ﾏeﾐüjéHeﾐ keresse ﾏeg az "BT028C" 

fejhallgatót és párosítsa azzal. 
Ha a telefoﾐja párosítási jelszót kér, adja meg a "0000" 

száﾏsort  
3. Sikeres párosítás esetéﾐ a LED folyaﾏatos kék ┗ilágításra ┗ált és 

a "Connected" haﾐgüzeﾐet hallható. 
4. 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 1-es 

gombot 

 Hí┗ás elutasítása: tartsa ﾐyoﾏ┗a ヲ ﾏásodperIig a 1-es gombot 

 Utolsó száﾏ újrahí┗ása: Kétszer ﾐyoﾏja ﾏeg a 1-es gombot 

 

 

Haﾐgerő és zeﾐeszáﾏ kiválasztás 

 A haﾐgerő ﾐö┗eléséhez ┗agy Isökkeﾐtéséhez egyszer nyomja 

meg a 3-as vagy a 4-es gombot 

 A kö┗etkező ┗agy előző zeﾐeszáﾏ ki┗álasztásához tartsa 
nyomva a 3-as vagy a 4-es gombot 

FM rádió ﾏód 

A rádió ﾏód ki┗álasztásához egyszer ﾐyoﾏja ﾏeg a ヲ-es gombot. Az 

állapotjelző LED folyaﾏatos zöld féﾐﾐyel ┗ilágít. A Isatorﾐák autoﾏatikus 
kereséséhez egyszer nyomja meg az 1-es goﾏHot. A keresés alatt az 
állapotjelző LED zöldeﾐ ┗illog. A felisﾏert Isatorﾐák között a ン-as vagy a 4-

es goﾏH ﾐyoﾏ┗a tartásá┗al tud ┗álasztaﾐi. 
Mint ﾏiﾐdeﾐ rádióﾐál előfordulhat, hogy ヱ-ヱ Isatorﾐa ┗étele ke┗ésHé jó. 
Csatlakoztassa a IsoﾏagHaﾐ található MiIroUSB káHelt, aﾏely 
aﾐteﾐﾐakéﾐt is fuﾐkIioﾐál, ezzel ja┗íthatja a ┗ételi ﾏiﾐőséget ┗agy ﾏeﾐjeﾐ 
ke┗ésHé árﾐyékolt helyre. 
FM ﾏódHa kapIsoláskor ﾏiﾐdig az utolsóﾐak ki┗álasztott Isatorﾐa kerül 
Heállításra. 

Meﾏóriakártya ﾏód 

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 ("TF mode" 

haﾐgüzeﾐet hallható, az állapotjelző LED lassaﾐ, zöldeﾐ ┗illogぶ. 
A 2-es gomb egyszeri ﾏegﾐyoﾏásá┗al át┗álthat FM rádió ﾏódHa ┗agy 
Bluetooth ﾏódHa.  

Vezetékes ﾏód 

A fejhallgató ┗ezetékeseﾐ is haszﾐálható a ﾏellékelt ン.5ﾏﾏ jaIk audio 
káHellel. 
Vezetékes ﾏódHaﾐ a LED féﾐyek ﾐeﾏ ﾏűködﾐek és a ┗ezérlő goﾏHok seﾏ 
ﾏűködﾐek ふhaﾐgerő/zeﾐeszáﾏ léptetésぶ. 
 

SpeIifikáIió 

 Kapcsolat: Bluetooth V5.0 

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

 Működési: kb. 12 óra kikapIsolt LED ┗ilágítással, kH. 7 óra LED 
┗ilágítással 

 Feltöltési idő: kH. 2.5 óra 

 Akkuﾏulátor: 400 mAh 

 Érzékeﾐység: ヱ05 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 erős ﾐapféﾐyﾐek ┗agy hőhatásﾐak 

 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 

 

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 szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért és valóság 

tartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® Huﾐgary Kft. seﾏﾏilyeﾐ 
felelősséget ﾐeﾏ vállal. 


