
STN-28 Bluetooth fejhallgató és headset 
Haszﾐálati útﾏutató 

 

Csatlakozók és goﾏHok 

1. Hívás kezelő goﾏH 

2. Mód / EQ goﾏH 

3. Haﾐgerő Isökkeﾐtése / Előző zeﾐeszáﾏ goﾏH 

4. Haﾐgerő ﾐövelése / Következő zeﾐeszáﾏ goﾏH 

5. Ki- HekapIsoló / MultifuﾐkIiós goﾏH 

6. ン.ヵﾏﾏ JaIk vezetékes Isatlakozás 

7. MiIro USB töltő Isatlakozó 

8. MiIroSD kártyafoglalat 

 

A fejhallgató töltése 

A fejhallgató töltéséhez haszﾐálja a IsoﾏagHaﾐ található MiIroUSB káHelt. 

A káHelt Isatlakoztathatja hálózati töltőhöz vagy száﾏítógéphez is. Töltés 
közHeﾐ az állapotjelző LED folyaﾏatos piros féﾐﾐyel világít, aﾏely a töltés 
Hefejeződésekor folyaﾏatos kék világításra vált. Az akkuﾏulátor ヲ-3 

feltöltés-leﾏerítés Iiklus utáﾐ éri el teljes kapaIitását, addig előfordulhat, 
hogy a ﾏűködési idő rövideHH 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 ふ"Please Iharge it"ぶ hallható. Ha 5 

perIig ﾐeﾏ Isatlakoztatja a fejhallgatót seﾏﾏilyeﾐ eszközhöz, az 
autoﾏatikusaﾐ kikapIsol. Töltés közHeﾐ a fejhallgató ﾐeﾏ haszﾐálható.  

Ki- HekapIsolás  

Fejhallgató HekapIsolásához tartsa ﾐyoﾏva ン ﾏásodperIig a Ki- 
HekapIsoló ふ5ぶ goﾏHot. A LED állapotjelző kék-piros villogásra vált és a 
"Bluetooth mode" haﾐgüzeﾐet hallható. A fejhallgató kikapIsolásához 
tartsa ﾐyoﾏva ン ﾏásodperIig a Ki- HekapIsoló goﾏHot.  

Párosítás  

1. KapIsolja He a fejhallgatót. Az állapotjelző LED kék-piros villogásra 
vált és "Bluetooth ﾏode" haﾐgüzeﾐet hallható 

2. Eszköze Bluetooth ﾏeﾐüjéHeﾐ keresse ﾏeg az "STN-28" 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 folyaﾏatos kék világításra vált és a 
"CoﾐﾐeIted" haﾐgüzeﾐet hallható 

4. Ha koráHHaﾐ ﾏár párosította telefoﾐjával a fejhallgatót, 
HekapIsoláskor a kapIsolat autoﾏatikusaﾐ létrejöﾐ 

Hívások kezelése  

• Hívás fogadása / Hefejezése: egyszer ﾐyoﾏja ﾏeg a ヱ-es gombot 

• Hívás elutasítása: tartsa ﾐyoﾏva ヲ ﾏásodperIig a ヱ-es gombot 

• Utolsó száﾏ újra hívása: Kétszer ﾐyoﾏja ﾏeg a ヱ-es gombot  

Haﾐgerő és zeﾐeszáﾏ kiválasztás  

• A haﾐgerő ﾐöveléséhez vagy Isökkeﾐtéséhez egyszer ﾐyoﾏja ﾏeg a 
3-as vagy a 4-es gombot 

• A következő vagy előző zeﾐeszáﾏ kiválasztásához tartsa ﾐyoﾏva a ン-

as vagy a 4-es gombot 

• A zeﾐe lejátszást eliﾐdítaﾐi vagy ﾏegállítaﾐi az 5-ös goﾏH egyszeri 

ﾏegﾐyoﾏásával tudja 

FM rádió ﾏód 

• A rádió ﾏód kiválasztásához ヲ ﾏásodpercig tartsa nyomva a 2-es 

goﾏHot. Az állapotjelző LED folyaﾏatos kék féﾐﾐyel világít. 
• A Isatorﾐák autoﾏatikus kereséséhez egyszer ﾐyoﾏja ﾏeg az 5-ös 

gombot. A keresés alatt az állapotjelző LED kékeﾐ villog. 

• A felisﾏert Isatorﾐák között a ン-as vagy a 4-es gomb nyomva 

tartásával tud választaﾐi. Miﾐt ﾏiﾐdeﾐ rádióﾐál előfordulhat, hogy ヱ-

ヱ Isatorﾐa vétele kevésHé jó. Csatlakoztassa a IsoﾏagHaﾐ található 
MicroUSB káHelt, aﾏely aﾐteﾐﾐakéﾐt is fuﾐkIioﾐál, ezzel javíthatja a 
vételi ﾏiﾐőséget vagy ﾏeﾐjeﾐ kevésHé árﾐyékolt helyre. 

• FM ﾏódHa kapIsoláskor ﾏiﾐdig az utolsóﾐak kiválasztott 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 ふ"Play by TF 

card" haﾐgüzeﾐet hallható, az állapotjelző LED lassaﾐ, kékeﾐ villog). A 2-es 

gomb nyomva tartásával átválthat FM rádió ﾏódHa vagy Bluetooth 
ﾏódHa. 

Vezetékes ﾏód  

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

EQ effektek / LED világítás 

• Az egyes effektek között a ヲ-es goﾏH egyszeri ﾏegﾐyoﾏásával tud 
váltaﾐi. 

• A LED világítást az 1-es goﾏH ヲ ﾏásodperIes ﾐyoﾏva tartásával tudja 
ki- bekapcsolni 

SpeIifikáIió: 

• Kapcsolat: Bluetooth V5.0 

• Működési távolság ふteljes rálátássalぶ: kH. ヱヰﾏ 

• Működési: kH. 7 óra LED világítással 
• Feltöltési idő: kH. ヲ.ヵ óra 

• Akkuﾏulátor: ヴヰヰ ﾏAh 

• FrekveﾐIiatartoﾏáﾐy: ヲヰ - 20.000 Hz 

Figyelﾏeztetések  

• Tartsa szárazoﾐ a fejhallgatót, ﾏert a ﾐedvesség hiHás ﾏűködést vagy 
zárlatot okozhat 

• Ne tegye ki erős ﾐapféﾐyﾐek vagy hőhatásﾐak 

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

• Ne haszﾐáljoﾐ erős vegyszereket a tisztításához 

• 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. 


