
True Wireless Stereo Earbuds
Gyors útmutató

A [Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.] kijelenti, hogy ez a [CE79] típusú 
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. 
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő 
internetcímen érhető el: http://www.cosonic.cc

Gyártó:
Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.
Cím: No.151, Ximiaobianwang Section, Dongyuan Avenue,
Shipai Town, Tungkuan, Kuangtung tartomány. 
Website: www.cosonic.cc
Kínában készült 

A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót, 
és őrizze meg.

special supply

A belső áramkörök károsodásának megelőzése érdekében a készüléket ne 
használja poros, nedves vagy koszos környezetben, illetve mágneses mező 
közelében.
Amikor a fülhallgatók használatával zenét hallgat vagy telefonhívásokat 
bonyolít, a hangerőt a megfelelő szintre állítsa be. A túl nagy hangerő 
maradandó halláskárosodást okozhat. 
Ne használja a készüléket vezetés közben.
A készüléket ne csomagolja be, illetve ne takarja le törülközővel vagy más 
tárggyal. A készüléket ne használja zárt környezetben, mint például dobozban 
vagy tokban.
Tartsa távol a készüléket tűztől, illetve hőforrásoktól, mint például elektromos 
fűtőtestektől, mikrohullámú sütőktől, sütőktől, vízmelegítőktől, tűzhelyektől 
és gyertyáktól. 
A készülék szárítását ne kísérelje meg külső hőforrás, például mikrohullámú 
sütő vagy hajszárító használatával. 
A készülék tisztításához tiszta, puha, száraz rongyot használjon. Tisztítása előtt 
kapcsolja ki a készüléket.
A készülék -10 °C és +45 °C közötti hőmérsékleten használható, illetve 
a készülék és annak kiegészítői -40 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten 
tárolandók. A túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet kárt tehet a készülékben. 

Biztonsági információk
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Wireless Bluetooth earbuds                              
Töltőtok                                                        
Fülbetét                                                                        
Type-C töltőkábel                                            
Felhasználói kézikönyv
Alkoholos törlőkendő

1 pár
1
2 pár (nagy, kicsi) 
1     
1
2

Termék megnevezése: True Wireless Stereo Earbuds
Termékmodell: CE79 
Teljes nettó tömeg: 47,1 g 
Fő anyagok: ABS+PC 
Fülhallgató akkumulátorkapacitása: 55 mAh (jellemzően) 
Töltőtok akkumulátorkapacitása: 500 mAh (jellemzően)
Működési frekvencia: 2402–2480 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény: < 10 dBm (BT esetén); < 10 dBm (BLE esetén)

Alapjellemzők

Csomagolási lista
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A készüléket és a kiegészítőit hűvös, jól szellőző, közvetlen napfénytől védett 
helyen tárolja.
A készüléket és az esetlegesen apró alkatrészeket tartalmazó kiegészítőit 
a fulladás vagy sérülés megelőzése érdekében tartsa gyermekektől távol.
Kerülje el a készülék és kiegészítői szétszerelését vagy módosítását. 
Az engedély nélküli szétszerelés és módosítás érvénytelenítheti a gyári 
garanciát. A készülék meghibásodása esetén lépjen kapcsolatba egy 
hivatalos szervizközponttal.
Ne dobja ki a készüléket és kiegészítőit a háztartási hulladékkal együtt. 
Kérjük, tartsa be a készülékre és a kiegészítőire vonatkozó helyi 
hulladékgazdálkodási törvényeket és előírásokat, valamint támogassa az 
újrahasznosítást.
Ne lépjen a kábelekre, ne húzza és ne hajlítsa meg őket. Ha így tesz, a kábel 
károsodhat, ami a készülék meghibásodását okozhatja.
Ne használjon erős vegyszereket, erős tisztítószereket vagy mosószereket 
a készülék vagy a fém kiegészítőinek tisztításához. A készülék és kiegészítői 
tisztításához tiszta, puha, száraz rongyot használjon.    
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A töltőtokot csatlakoztassa a hálózati feszültségre 
a töltőkábel használatával: 
1. Amikor a töltőtok töltődik, a jelzőfény folyamatos 
    piros színnel világít.
2. Amikor a töltőtok teljesen feltöltődött, a jelzőfény 
    folyamatos kék színnel világít.
3. A töltőkábel eltávolítását követően, a jelzőfény 
    kikapcsol.

A töltőtok töltése

Tegye a fülhallgatókat a töltőtokba, és zárja be 
a fedelet. A fülhallgatók automatikusan 
kikapcsolnak és töltő módba lépnek.

Kikapcsolás

Megjelenés

1. Amikor a fülhallgatókat az első alkalommal használja, 
    tegye azokat a töltőtokba, és az aktiválásukhoz 
    a töltőtokot zárja be 10 másodpercre.
2. A napi használat során a töltőtokot lehetőleg ne nyissa 
    és zárja gyakran.
3. Mielőtt a fülhallgatókat a napi használathoz kiveszi, 
    a telefonján engedélyezze a Bluetooth-funkciót.
4. A töltési és a hangproblémák elkerülése érdekében 
    a mellékelt alkoholos törlőkendővel törölje le 
    a fülhallgató fém töltőérintkezőit.

Töltőtok jelzőfénye

Fülhallgató

A fülhallgatókon gyárilag közepes méretű (M) 
fülbetétek vannak. Rendelkezésre állnak kis (S) 
és nagy (L) méretű fülbetétek is. Kérjük, 
válassza ki az Ön számára kényelmes 
fülbetéteket.

Fülbetét
Fülhallgató jelzőfénye

Másodlagos mikrofon

Érintésvezérlő terület

Töltőtok fedele

Töltőtok

Elsődleges mikrofon

Töltőérintkező

Óvintézkedések
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1. Ha a fülhallgatókat első alkalommal használja, tegye 
    azokat a töltőtokba, zárja be a tokot, majd 10 másodperc 
    elteltével nyissa ki. Mindkét fülhallgatón fehér színnel 
    villognak a jelzőfények, ami azt jelzi, hogy a fülhallgatók 
    párosítás módba léptek.
2. Ha nem az első alkalommal használja a fülhallgatókat, 
    nyissa ki a töltőtokot úgy, hogy mindkét fülhallgató 
    benne van.  10 másodperc elteltével, ha a fülhallgatóknak 
    nem sikerült csatlakozniuk a készülékre, mindkét 
    fülhallgatón fehér színnel villognak a jelzőfények, ami azt 
    jelzi, hogy a fülhallgatók  párosítás módba léptek.
3. Miután a fülhallgatók csatlakoztak egy telefonra, ha 
    a telefonon ki van kapcsolva a Bluetooth-funkció, 
    mindkét fülhallgatón fehér színnel villognak a jelzőfények, 
    ami azt jelzi, hogy a fülhallgatók párosítás módba léptek.

Belépés párosítás módba
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Gyári visszaállítás

Párosítás

Wireless Earbuds

A telefonján engedélyezze a Bluetooth-funkciót, 
az elérhető készülékek listájában keresse meg 
a „Wireless Earbuds” lehetőséget, és 
a csatlakoztatáshoz érintse meg. Ha mindkét 
fülhallgató jelzőfénye 5 másodpercenként fehér 
színnel villog, a párosítás sikeres.

A fülhallgatókat helyezze a töltőtokba, és 
a fülhallgatók gyári beállításokra való 
visszaállításához legalább 10 másodpercig 
tartsa nyomva egyszerre mindkét fülhallgató 
érintésvezérlő területét.

A hangsegéd aktiválásához érintse meg háromszor 
a bal vagy a jobb fülhallgatót

Hangsegéd aktiválása

Érintse meg kétszer 
a bal vagy a jobb 
fülhallgatót

Megállítás/Lejátszás

Tartsa nyomva 
a jobb fülhallgatót 
2 másodpercig

Következő zeneszám

Tartsa nyomva 
a bal fülhallgatót 
2 másodpercig

Előző zeneszám 

Zenelejátszás kezelése

Hívások kezelése

Érintse meg kétszer 
a bal vagy a jobb 
fülhallgatót

Hívás fogadása

Érintse meg kétszer 
a bal vagy a jobb 
fülhallgatót

Hívás befejezése

Tartsa nyomva 
a bal vagy a jobb 
fülhallgatót 
2 másodpercig

Bejövő hívás 
elutasítása
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Jelzőfények
Várakozás a párosításra

Fülhallgatók

Töltőtok

Csatlakoztatva

Hívás

Zenelejátszás

Nyitott töltőtok

Mindkét jelzőfény fehér színnel villog

Mindkét jelzőfény 5 másodpercenként egyszer felvillan fehér színnel

Mindkét jelzőfény 5 másodpercenként kétszer felvillan fehér színnel

Mindkét jelzőfény kikapcsol

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje normális, a jelzőfénye folyamatos 
kék színnel világít

Ha az akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, a jelzőfénye 
folyamatos piros színnel világít

A töltőtok töltődik
Amikor töltődik, a jelzőfénye folyamatosan piros színnel világít

Amikor teljesen feltöltődött, a jelzőfénye folyamatosan kék színnel 
világít

 

Karbantartás 
Tartsa a készüléket és a kiegészítőit szárazon. A készülék szárítását ne kísérelje 
meg külső hőforrás, például mikrohullámú sütő vagy hajszárító használatával.
A készüléket és kiegészítőit ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet hatásának. 
Ellenkező esetben azok meghibásodhatnak, kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.
Hagyja abba a készülék használatát, zárjon be minden alkalmazást, és válassza 
le az összes csatlakoztatott készüléket a készülék tisztítása és karbantartása előtt.
Ne használjon erős vegyszereket, erős tisztítószereket vagy mosószereket 
a készülék vagy a kiegészítői tisztításához. A készülék és kiegészítői 
tisztításához tiszta, puha, száraz rongyot használjon.
Ne helyezzen hosszabb ideig mágnescsíkot tartalmazó kártyákat 
(például bankkártyákat vagy telefonkártyát) a készülék közelébe, mert azzal 
a kártya károsodását okozhatja. 


