
Használati utasítás

BlitzWolf® BW-FLB3: gamer TWS fülhallgató, RGB
LED fény, lecsatolható mikrofon - fekete

Cikkszám: BW-FLB3

Made in China



Termék leírás

1. Töltő érintkezők
2. Digitális kijellző
3. LED fény
4. MFB (multifunkciós gomb)

5. Mikrofon csatlakozó
6. Bal fülhallgató / Jobb fülhallgató
7. Érintőgomb
8. Külső mikrofon
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Paraméterek

Cikkszám BW-FLB3

Hatótáv 8 - 10m

Ellenállás 32Ω

Érzékenység 103 +/- 3dB

Frekvenciatartomány 20HZ - 20KHZ

Töltési feszültség 5V

Töltőtok töltés áramerősség 500mA

Üzemi feszültség 3.7V

Üzemi áramerősség 8mA - 15mA

Fülhallgató töltés áramerősség 55mA
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Bluetooth kapcsolat

Első alkalom

● Vegye ki a fülhallgatót a töltőtokból. Ekkor a két fülhallgató automatikusan
bekapcsol.

● A bekapcsolás után a jobb és a bal fülhallgató automatikusan csatlakozik
egymáshoz.

● A két fülhallgató felváltva villog zöld és narancssárga fénnyel.
● Kapcsolja be Bluetooth kapcsolatot az eszközén és keresse meg a "BW-FLB3"

fülhallgatót a Bluetooth listában.
● Kattintson a csatlakozásra.

Második és azt követő alkalmak esetén

Amennyiben az eszköze már csatlakozott korábban a fülhallgatóhoz, a fülhallgatók
automatikusan összekapcsolódnak az eszközével, amikor kiveszi őket a töltőtokból.
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Csatlakozás más eszközökhöz

Ha a fülhallgatót más eszközökhöz kívánja csatlakoztatni, törölje a „BW-FLB3”
fülhallgatót a csatlakoztatott eszközök Bluetooth listájából, majd kövesse az első
alkalomra vonatkozó lépéseket.

Mono mód (csak a bal / jobb fülhallgató használata)

● Vegye ki a bal / jobb fülhallgatót a töltőtokból. Ekkor a fülhallgató automatikusan
bekapcsol.

● A bekapcsolás után a bal / jobb fülhallgató felváltva villog zöld és narancssárga
fénnyel.

● Kapcsolja be Bluetooth kapcsolatot az eszközén és keresse meg a "BW-FLB3"
fülhallgatót a Bluetooth listában.

● Kattintson a csatlakozásra.

* Ha mono módban kiveszi a másik fülhallgatót a töltőtokból, a két fülhallgató
automatikusan csatlakozik egymáshoz és sztereó módba váltanak.
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Ha nem tud visszatérni mono módból sztereó módba, kérjük, kövesse a következő
lépéseket:

● Helyezze vissza mindkét fülhallgatót a töltőtokba.
● Törölje a „BW-FLB3” fülhallgatót a csatlakoztatott eszközök Bluetooth listájából.
● Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból.
● Keresse meg a "BW-FLB3" fülhallgatót a Bluetooth listában.
● Kattintson a csatlakozásra.
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LED jelzőfény

Bekapcsolt állapot Az 1 másodperces zöld fény után a zöld és narancs fény felváltva villog.

Párosított állapot A két fülhallgató zöld és narancssárga LED-je felváltva villog.

Kikapcsolás A narancssárga LED 3 másodpercig világít.

A fülhallgatók
töltése

A töltés során a LED folyamatosan világít.
A fülhallgatók feltöltése után a LED kialszik.

A töltőtok töltése 1. Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőtokhoz. Töltés közben a digitális
kijelzőn meg�elenik a töltöttségi szint és az egyik számjegy villogni fog.
Feltöltés után a “100” felirat látszik a kijelzőn és a villogás abbamarad.
2. A színes LED villog töltés közben. Feltöltés után a LED kialszik.

A fülhallgatók
töltése a
töltőtokban

1. Ha nem csatlakoztatja a töltőkábelt a töltőtokhoz, a töltőtok felnyitása
után a digitális kijelzőn meg�elenik a töltöttségi szint. A töltöttségi szint 10
másodperc után eltűnik a kijelzőről. A kijelző a fedél lezárása és a
fülhallgatók feltöltése esetén kikapcsol.
2. A töltők felnyitása után a színes LED 10 másodpercig világít. A színes LED
a töltőtok lezárása után kialszik.
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Bekapcsolás
A töltőtokból kivéve a fülhallgató automatikusan bekapcsol. A fülhallgatót az
érintőgomb hosszú megnyomásával is be tudja kapcsolni.

Kikapcsolás
Tegye a fülhallgatót töltőtokba vagy nyomja meg hosszan az érintőgombot.

Hangerő beállítása
Hangerő növelése: röviden nyomja meg az érintőgombot a jobb fülhallgatón.
Hangerő csökkentése: röviden nyomja meg az érintőgombot a bal fülhallgatón.
Előző dal: hosszan nyomja meg az érintőgombot a bal fülhallgatón.
Következő dal: hosszan nyomja meg az érintőgombot a jobb fülhallgatón.

Külső mikrofon
Röviden nyomja meg a multifunkciós gombot miután csatlakoztatta a külső mikrofont. A
külső mikrofon piros LED-je bekapcsolva marad telefonálás során, a beépített mikrofon
pedig leáll. Amennyiben kihúzza a külső mikrofont, a beépített mikrofon bekapcsol.
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Alacsony késleltetésű játék mód
A multifunkciós gomb dupla megnyomásával az alacsony késleltetésű játék mód és az
EQ audio bekapcsol, a LED pedig narancssárgán villog. Újabb dupla gombnyomás után az
alacsony késleltetésű játék mód és az EQ audio kikapcsol, a LED pedig zölden villog.

Fülhallgató lélegző fény
A Bluetooth csatlakoztatása után a lélegző LED folyamatosan világít zenelejátszás
közben. Nyomja meg a multifunkciós gombot a lélegző LED világítás állapotában, hogy
kikapcsolja azt.

Lejátszás / Szünet / Telefonhívás

Zene szüneteltetés: duplán nyomja meg az érintőgombot zenelejátszás közben.
Zene lejátszás: duplán nyomja meg az érintőgombot a zene szüneteltetése után.
Hívások fogadása: duplán nyomja meg az érintőgombot, amikor bejön egy hívás.
Hívás megszakítás: duplán nyomja meg az érintőgombot, miután befejezte a hívást.
Hívás elutasítása: 2 másodpercig nyomja meg az érintõgombot hívás beérkezésekor..
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Siri / Intelligens asszisztens hozzáférés
Kattintson háromszor az érintőgombra miután párosított a fülhallgatót egy másik
eszközzel, és nincs hívás közben.

TWS párosítás
Amennyiben a jobb és a bal fülhallgató nem tud automatikusan csatlakozni egymáshoz,
háromszor kattintson a bal és a jobb fülhallgató érintőgombjára a fülhallgatók
bekapcsolását követő 5 másodpercen belül. Ekkor a két fülhallgató TWS párosítás
módba lép. Miután a jobb és bal fülhallgató sikeresen csatlakozott egymáshoz, a zöld és
a narancssárga fény felváltva villogni kezd.
Ezután a fülhallgató csatlakoztatható más Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz.

Újraindítás
A fülhallgatók leállása esetén helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, majd
vegye ki őket. Ekkor a két fülhallgató LED-je zöld és narancssárga fénnyel villogni kezd.
Ez jelzi, hogy a fülhallgatók csatlakoztathatók más Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz.
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A töltőtok feltöltése
A töltőtokot az USB-C töltőkábel csatlakoztatásával tudja feltölteni. A digitális kijelző és
a töltőtokon lévő LED csík jelzi a töltöttség aktuális állapotát.

Fülhallgató töltési ideje
A teljesen lemerült fülhallgató feltöltése nagyjából 1,5 órát vesz igénybe.

Automatikus kikapcsolás és újracsatlakozás a hatótávolság
túllépése esetén

● Amennyiben a fülhallgató nem kapcsolódik más bluetooth eszközhöz vagy
megszünteti a Bluetooth kapcsolatot, a fülhallgató 5 percen belül automatikusan
kikapcsol.

● A fülhallgató jelezni fog�a a kapcsolat megszűnését az e�ektív hatótávolság
túllépése esetén. Amennyiben 5 percen belül visszatér az e�ektív hatótávolságon
belülre, a fülhallgató automatikusan csatlakozik a korábbi eszközhöz. (Az 5
perces időtartam túllépése esetén a fülhallgató automatikusan kikapcsol.)
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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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