
 

Használati utasítás 
BlitzWolf® BW-BTS2 Sport: vízálló Bluetooth-os fülhallgató (IPX7) 

Cikkszám: BW-BTS2 

 
 
I. Bevezető 

A fülhallgató Bluetooth 4.1 visszhang-eliminációs 
technológiát használ, kiváló hangminőséget nyújt 
és beépített vezérlővel rendelkezik. 
A biztonságos használat érdekében kérjük 
olvassa el a használati utasítást.  
 
II. A fülhallgató vezérlők 
 

 
Bluetooth párosításkor ezt a nevet keresse:  
BW-BTS2 
 
 
 
 
 

Funkció Működés 

Bekapcsolás Nyomja a középső gombot 3 
másodpercig 

Kikapcsolás Nyomja meg a középső gombot és 
tartsa 3.5 másodpercig 

Párosítás mód Nyomja meg a középső gombot és 
tartsa 6.5 másodpercig 

Hívás fogadás Nyomja meg a középső gombot 
egyszer 

Hívás befejezés Nyomja meg a középső gombot 
egyszer 

Hívás elutasítása Nyomja meg a középső gombot és 
tartsa 1 másodpercig 

Újrahívás Nyomja meg kétszer a középső 
gombot 

Mikrofon némítás Nyomja meg a vol+ és a vol- 
gombokat egyszerre 

Szünet, lejátszás Nyomja meg egyszer a középső 
gombot audio módban 

Hangerő Nyomja meg a a vol- vagy vol+ 
gombot, egyszerre egy lépést 

Előző/következő 
szám 

Nyomja meg és tartsa a vol- vagy 
vol+ gombot audio módban 



III. A fülhallgató töltése 
 
A fülhallgató két színt (piros és kék) használ a 
töltés állapotának a jelzésére. Amikor piros fény 
villog, hangjelzés is felhívja a figyelmet a 
fülhallgató töltésére. 
 

1. Csatlakoztassa a töltőt a fülhallgatóhoz 
az USB porton keresztül 

2. Csatlakoztassa a töltőt egy elektromos 
csatlakozóaljzathoz. 

3. A piros fény folyamatos marad a töltés 
alatt. 

4. Amint a töltés befejeződik, a piros fény 
kékre vált.  

A töltés 1-2 órát vesz igénybe és a fülhallgató 
akkor teljesít a legjobban ha teljesen fel van 
töltve. 

IV. Hangerő gombok 

A halláskárosodás megelőzése érdekében, 
lépésenként növelje / csökkentse a hangerőt. 
 
V. Csatlakoztatás okostelefonnal 
 

1. A fülhallgató kikapcsolt állapotában 
nyomja meg a középső gombot és tartsa 
amíg a piros és kék fények felváltva 
villognak. (kb. 6 mp) „Pairing state” 
hangjelzés is társul hozzá. Ez az állapot 
lehetővé teszi hogy a fülhallgató egy 
másik Bluetooth készülékkel legyen 
párosítva. 

2. Kapcsolja be az okostelefont és válassza 
a Bluetooth opciót. 

3. Amikor a fülhallgató modell neve 
megjelenik az okostelefon képernyőjén, 
koppintson az elfogadáshoz. 

4. Amennyiben jelszót kér, használja a 
„0000”-t. 

5. A sikeres párosítást kék villogás jelzi. 

Megjegyzés: Ha 2 percen belül nem jön létre 
kapcsolat, az egység kikapcsol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Csatlakoztatás második okostelefonnal 
 

1. Kövesse a fenti lépéseket az okostelefon 
#1 csatlakoztatásához.  

2. Kapcsolja ki a Bluetooth-t az okostelefon 
#1-n. 

3. Nyomja meg és tartsa a középső gombot 
a fülhallgatón, amíg a piros fény villog és a 
fülhallgató kikapcsol. 

4. Ismételje meg a párosítás folyamatot a 
fentebb leírtak szerint, ezúttal az 
okostelefon #2-t használja. 

5. Ha a második párosítás folyamat sikeres 
volt, kapcsolja be az okostelefon #1-et 
újra. 

6. Válassza a Bluetooth opciót, és keresse 
meg a fülhallgató modell számát. 

7. Koppintson a megerősítéshez. 

Mindkét okostelefon párosítva van a 
fülhallgatóhoz. 

 

VII. Megjegyzés 

1. A párosítás akkor működik megfelelően, 
ha a fülhallgató és a mobiltelefon 10 
méteren belül vannak. Ennél nagyobb 
távolság esetén a hangminőség csökken 
vagy a párosítás nem működik. 

2. A nagy objektumok blokkolják a közvetlen 
vonalat az eszközök között és sikertelen 
párosítást eredményezhet. 

3. Egy átmeneti szétválasztást követően a 
fülhallgató automatikusan megkísérel 
csatlakozni a mobiltelefonhoz. 

4. A kapcsolatot újra létre lehet hozni a 
középső gomb egyszeri megnyomásával, 
vagy a telefon Bluetooth beállításait 
használva. 

VIII. A fülhallgató csatlakoztatása a 
számítógéphez 

A fülhallgatóval zenét hallgathat vagy cseveghet a 
számítógépen. 

 

IX. Gyári beállítások visszaállítása 

A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg 
és tartsa lenyomva a középső gombot 3 
másodpercig amikor az eszköz töltődik, amíg a 
piros és kék fények 3 alkalommal villogtak. 
Engedje el a középső gombot. 



X. Hibaelhárítás  

Probléma Ok és/vagy megoldás 

A párosítás nem 
működik 

1. Győződjön meg róla, hogy a 
fülhallgató be van 
kapcsolva. (a piros és kék 
fények felváltva villognak) 

2. Indítsa újra mind a két 
eszközt, majd próbálja újra 

3. Állítsa vissza a gyári 
beállításokat a fentiek 
szerint, majd próbálja újra 

Nem hallom a 
tárcsahangot 

1. A készülék nincs 
bekapcsolva. Nyomja meg 
a hívás gombot 
megközelítőleg 3 
másodpercig, amíg hallja a 
tárcsahangot vagy amíg a 
jelzőfény kéken nem világít. 

2. A készülék hatótávon kívül 
van. Mozgassa közelebb a 
fülhallgatót 
mobiltelefonhoz. 

3. A készülék le van merülve. 
Töltse fel az akkumulátort. 

4. A hangerő túl halk. A hívás 
gomb segítségével 
beállíthatja a hangerőt. 

5. Győződjön meg róla hogy a 
fülhallgató megfelelően 
illeszkedik 

Az iPhone 
felhasználók nem 
hallanak semmit 
egy beszélgetés 

során 

1. Az iphone kiválaszthatja 
automatikusan a hangszórót, hogy 
hangot játsszon. Ez azt jelenti, hogy 
semmit sem hall hacsak nem 
válaszol a hívásra a fülhallgató 
középső gombjának 
megnyomásával vagy 
megváltoztatja az alapértelmezett 
beállítást az alábbiak szerint:  
Állítsa be a bejövő hívásokat a 
fülhallgatóra. 

Párosítás után 
megszakad a 

kapcsolat vagy 
gyenge a hang 

minőség 

1. A fülhallgató töltöttségi 
állapota túl alacsony lehet. 

2. A készülékek túl távol 
vannak egymástól. 
(maximum 10 méter) 
Helyezze közelebb őket 

3. Távolítson el minden 
tárgyat ami a jelet 
blokkolhatja. 

Nem játszódik le 
zene a 

mobiltelefonról 

1. A készülék csak abban az 
esetben játszik le zenét, ha 
Noika telefonhoz van 
csatlakoztatva 

2. Ellenőrizze a Bluetooth 
beállításokat 

3. Ellenőrizze, hogy a 
megfelelő telefon 
csatlakozik-e a halgatóhoz. 

4. Egyes mobiltelefonoknak 
nincs full stereo zene 
funkciójuk. Ellenőrizze 
másik mobiltelefonnal. 

A mobiltelefon 
jelszót kér 

Ebben az esetben használja a 
„0000”-t 

A piros töltési 
fény nem világít 

töltés közben 

A fülhallgatót túlságosan lemerítette, 
hagyja a töltőn a készüléket, a piros 
fény világítani fog kb. 30 perc 
elteltével. 

 

Megjegyzés 

A fülhallgató túltöltése csökkenti az akkumulátor 
kapacitását és élettartamát. 


