
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Használati utasítás 
BlitzWolf® BW-FYE6: vezeték nélküli grafén fülhallgató digitális kijelzővel és mikrofonnal (IPX6)  

 
Cikkszám:  
BW-FYE6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made in China 
  



A termék leírása 

 
1) Fülhorog 
2) Töltő érintkezési pont 
3) Gumi fülharang 
4) Jelzőfény 
5) Mikrofon 

 

 
1. Töltődoboz fedél 
2. Type-C töltőport 
3. Töltő érintkezési pont 
4. Töltöttség kijelző 

 



Paraméterek  

 

A termék neve BW-FYE6 

Támogatott protokollok HSP, HFP, A2DP 

Bluetooth verzió 5.0 

Jeltávolság 10 m 

Lejátszási idő (fülhallgató) 3,5 - 4 óra 

Készenléti idő 70 óra 

Súly 4,1 g (fülhallgató darabonként), 61,2 g (teljes súly) 

Fülhallgató akkumulátor  35 mAh / 3,7V 

Töltődoboz akkumulátor 800 mAh / 3,7V 

 
 
 
 

Instrukciók  

● Bekapcsolás: A fülhallgató automatikusan bekapcsol miután kivesszük a töltődobozból.  
● Kikapcsolás: A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak amikor elhelyezzük azokat a 

töltődobozban. 
● Lejátszás/szüneteltetés: Duplán érintse meg jobb oldali fülhallgatót.  
● Siri felébresztés: Duplán érintse meg bal oldali fülhallgatót.  
● Hívás megválaszolása: Duplán érintse meg az egyik fülhallgatót a hívás 

beérkezésekor.  
● Hívás tartása: Duplán érintse meg az egyik fülhallgatót beszélgetés közben.  
● Előző dal:  

○ Amennyiben a bal fülhallgatót használja zenehallgatásra, háromszor érintse meg 
a fülhallgatót.  

○ Amennyiben TWS üzemmódban használja a fülhallgatókat, háromszor érintse 
meg a bal oldali fülhallgatót. 

● Következő dal:  



○ Amennyiben a jobb fülhallgatót használja zenehallgatásra, háromszor érintse 
meg a fülhallgatót.  

○ Amennyiben TWS üzemmódban használja a fülhallgatókat, háromszor érintse 
meg a jobb oldali fülhallgatót. 

 
 
 

Töltés 

● Kérjük a fülhallgató használatba vétele előtt vegye le a tapadós fóliát mindkét 
fülhallgatóról, helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba és töltse fel teljesen a 
fülhallgatókat.  

● A töltés közben zárja le a töltődoboz fedelét. 
 
A fülhallgatók töltése 
Egyszerűen helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba és csukja le a fedelét. A fülhallgató 
jelzőfénye folyamatosan világít töltés közben és a fülhallgatók teljes feltöltése után kialszik. 
Töltés közben a töltődoboz kijelzi a töltöttségi szintet.  
 
A töltődoboz töltése 
A töltéshez csatlakoztassa az USB kábelt a BW-FYE6 töltődobozhoz és az USB áramforráshoz. 
A töltés 5V / 1A-re van korlátozva.  
 
 

Sztereó párosítás 

1) Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltődobozból. A fülhallgatók automatikusan 
bekapcsolnak és a bal fülhallgató automatikusan párba kerül a jobb fülhallgatóval.  

2) A bal fülhallgató felváltva fog fehéren és zölden felvillanni, a jobb fülhallgató pedig 
egyáltalán nem világít ilyenkor.  

3) Aktiválja a Bluetooth módot az eszközén, majd keressen közeli eszközöket és párosítsa 
a “BW-FYE6”-hoz.  

 
Megjegyzés: 
Az első párosítás után a fülhallgatók automatikusan megpróbálnak kapcsolódni a korábban 
megadott eszközhöz a töltődobozból való eltávolításuk után. 
 
Figyelem: 



Ha nem párosítunk Bluetooth eszközt a fülhallgatókhoz, 5 perc múlva automatikusan 
kikapcsolnak. Ha megint be akarja kapcsolni a fülhallgatókat, rakja be őket a töltődobozba, majd 
vegye ki őket megint.  
 
 


