
Használati utasítás

BlitzWolf® AirAux AA-UM7: TWS bluetooth 5.0
fülhallgató töltődobozzal

Cikkszám: AA-UM7

Made in China
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Paraméterek

Modell AA-UM7

Hatótávolság 8-10 m

Töltési feszültség DC 5V

Töltési idő Fülhallgatók 1,5 óra
Töltőtok 2,5 óra

Akkumulátor kapacitás Fülhallgatók 50 mAh
Töltőtok 500 mAh

Készenléti idő 80 óra

Lejátszási idő 4 óra

Vízállóság IPX4
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Használat

Bekapcsolás
Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból, hogy a fülhallgatók automatikusan
bekapcsoljanak, vagy hosszan nyomja meg (3 másodpercen keresztül) az érintőgombot a
bekapcsoláshoz.

Kikapcsolás
Tegye vissza a fülhallgatókat a töltőtokba, vagy hosszan nyomja meg (5 másodpercen
keresztül) az érintőgombot a kikapcsolásához.

Hangerő beállítás
● VOL +: A hangerőt a jobb fülhallgató érintőgombjának rövid megnyomásával tudja

növelni.
● VOL -: A hangerőt a bal fülhallgató érintőgombjának rövid megnyomásával tudja

csökkenteni.
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Zene válogatás
● Előző dal: Hosszan nyomja meg a bal fülhallgató érintőgombját.
● Következő dal: Hosszan nyomja meg a jobb fülhallgató érintőgombját.

Lejátszás/Szünet/Telefonhívás
● Zene szüneteltetése: Zenelejátszás közben nyomja meg kétszer az érintőgombot.
● Zenelejátszás: Nyomja meg kétszer az érintőgombot, amikor a zene szünetel.
● Hívások fogadása: Nyomja meg kétszer az érintőgombot, amikor hívás érkezik.
● Hívás befejezése: A hívás befejezésekor kétszer nyomja meg  az érintőgombot.
● Válasz megtagadása: Nyomja meg hosszan (2 másodpercen keresztül) az

érintőgombot, amikor bejön a hívás.

Siri/Voice Assistant hozzáférés
Nyomja meg négyszer az érintőgombot, amikor nincs hívásban. A fülhallgatónak és a
mobiltelefonnak párosítva kell lenniük.
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TWS párosítási mód
Ha a bal és a jobb fülhallgató nem párosítható egymással, hosszú ideig (8 másodpercen
keresztül) tartsa nyomva a kikapcsolt állapotban lévő fülhallgatók érintőgombját. Ekkor
a fülhallgatók TWS párosítási módba lépnek. Sikeres párosítás után az egyik fülhallgatón
kialszik a LED, a másik fülhallgatón pedig felváltva narancssárga és zöld fénnyel villan
fel. A fülhallgatóból egy rövid hang�elzést fog hallani. Ekkor a fülhallgatók készen állnak
rá, hogy egy bluetooth eszközhöz csatlakozzanak.

Újraindítás
A fülhallgató rendszer leállása esetén hosszan (12 másodpercen keresztül) a bal és jobb
fülhallgató érintőgombját, hogy alaphelyzetbe állítsa azokat vagy helyezze vissza majd
vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Ekkor az egyik fülhallgatón kialszik a LED, a
másik fülhallgatón pedig felváltva narancssárga és zöld fénnyel villan fel. A
fülhallgatóból egy rövid hang�elzést fog hallani. Ekkor a fülhallgatók készen állnak rá,
hogy egy bluetooth eszközhöz csatlakozzanak.
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A termék helyes eltávolítása

A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy
kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az
emberi egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön
tárolja és gondoskodjon az újrahasznosításáról.
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