Üzembe helyezés

Tartalom

Dugja a fülhallgató
audió csatlakozóját
a telefon hangszóró
aljzatába.

levegőcső
hangszóró egység
jó minőségű mikrofon

beépített hívás válasz/hívás vége gomb

rögzítő csipesz

Győződjön meg a
jó csatlakozásról.

audió csatlakozó
extra füldugó szett

Smart&Safe
levegőcső fülhallgató
Használati utasítás

Győződjön meg róla,
hogy a 3,5 mm - es
csatlakozó megfelelő
az Ön telefonjához.

használati utasítás

Smart&Safe
levegőcső fülhallgató
Használati utasítás

Füllhallgató tisztítás
Ha hangminőség változást észlel, húzza le a füldugót és ellenőrizze
a fúvókát. Ha a fúvóka eltömődött, hegyes segítőeszközzel vagy
pamut törlőkendővel óvatosan tisztítsa ki.

Puha és rugalmas füldugók
kicsi és nagy méretben.
Tripla karimájú füldugók,
amelyek jól illeszkednek
a legtöbb fülre.
Ha szükséges, ollóval
vágja le a füldugó szárát.

fúvóka
füldugó

Fülhallgató használaton
kívüli rögzítése
levegőcső

A fülhallgatón a
szilikoncsövek végén
mágnesek találhatók.
Akassza a nyaka köré
a fülhallgató szilikon
csöveit.

hangszóró egység

Csatolja össze a
mágneseket.
rögzítő
csipesz

extra füldugó szett

mikrofon
audió csatlakozó

Füldugó választás
A cserélhető szilikon füldugók kiválóan illeszkednek minden fülhöz.
Válassza ki a legjobb illeszkedést és hangszigetelést biztosító
füldugókat. A füldugók könnyen kicserélhetők.

hívásfogadás/
hívás vége gomb

Füldugók cseréje
Csavarja meg és húzza le
a füldugót a fúvókáról.

Csúsztassa föl az új füldugót, hogy az teljesen
eltakarja a tüskét és a
csővéget.
Vigyázat: ha a tüske vagy
a csővég kilátszik, a füldugó
nincs a helyén.
Cserélje a füldugókat, ha
nem illeszkednek szorosan
a fúvókákra.

Figyelem!
Hegyes segítőeszközt
csak fülhallgató
tisztításhoz használjon!
Bármely egyéb
felhasználás, mint pl.
fülek tisztítása,
sérülést okozhat!

Csatlakoztatás
Csatlakoztassa a levegőcső fülhallgatót a telefon készülékhez.

Aktiváláskor csak meg kell nyomni a négyszögletes nyomógombot.
A hívás válasz/ hívás vége gomb megnyomásával könnyen
kezdeményezhet és fogadhat telefonhívásokat.
Csiptesse a ruhájához a levegőcső fülhallgatót, így mindig elérhető
lesz a telefon ellenőrzés és a zenelejátszás.

Smart&Safe
levegőcső fülhallgató
Kezelési útmutató

Hívásfogadás/ hívás vége gomb jellemzők

füldugó

levegőcső

A fülhallgató helyes és biztonságos működése érdekében használat
előtt olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. Tartsa a megfelelő
helyen ezt a felhasználói és biztonsági tájékoztatót a későbbiekben is.

rögzítő
csipesz

mikrofon
hívásfogadás/
hívás vége gomb

A gondos karbantartás biztosítja a tömítést a füldugó és a fúvóka
között, növeli a hangminőséget és a termékbiztonságot.
Tartsa a fülhallgatót és a füldugókat tiszta és száraz helyen.

Vigyázat!

Ne használja alvás közben, mert balesethez vezethet.
Csere esetén a füldugókat lassú, csavaró mozdulattal távolítsa el.
Soha ne húzza meg a fülhallgató vezetékét és a levegőcsöveket.

A fülhallgató használatakor kérjük mindig tartsa be a gyártó
használati, tisztítási, biztonsági és karbantartási utasításait!
Az utasítások be nem tartása megnövelheti a füldugók fúvókától
történő leválásának és fülbe szorulásának a kockázatát.

Ne használja a fülhallgatót ha bármilyen kényelmetlenséget,
irritációt, kiütést, váladékozást vagy egyéb más kellemetlen
reakciót észlel.

A fülhallgató füldugóinak fülbe helyezése előtt győződjön meg
arról, hogy a füldugók megfelelően vannak-e a csővéghez rögzítve.

Ha jelenleg fülkezelésben részesül, konzultáljon orvosával
mielőtt használná a készüléket.

Ha valamelyik füldugó a fülébe szorul, kérjen szakképzett orvosi
segítséget az eltávolításához.
A nem szakember által eltávolított, beszorult füldugók fül- és
halláskárosodást okozhatnak!

Utolsó szám újrahívás támogatás: kétszer kattintson a gombra
és a képernyőn az utolsó szám jelenik meg.

Törölje le a fülhallgatót és a füldugókat enyhe fertőtlenítő szerrel,
a fertőzések elkerülése érdekében.
Ne használjon alkohol tartalmú fertőtlenítő szereket.

Ne használja olyan helyen, ahol veszélyes nem hallani a környező
zajokat, pl. vezetés, biciklizés, futás, gyaloglás közben, ahol a forgalom zajának nem hallása balesetet is okozhat!

Ne tegye ki a fülhallgatót szélsőséges hőmérsékletnek.

Tartsa távol gyerekektől ezt a terméket és a tartozékait. A gyerekek általi kezelés vagy használat súlyos vagy halálos sérülést is
okozhat. Az apró alkatrészek és a zsinórok szélsőséges esetekben
fulladást vagy megfojtást is okozhatnak!

Műszaki adatok:
Érzékenység

Frekvencia
tartomány
Ellenállás
Névl. teljesítmény

Kapacitás
Vezetékhossz

Cserélje ki a füldugókat ha nem illeszkednek megfelelően.

Ne próbálja meg módosítani a terméket. A szakszerűtlen
beavatkozás a garancia elvesztésével, a termék meghibásodásával, vagy személyi sérüléssel járhat.
Megjegyzés: A fülhallgató csatlakozója összegyűjthet lerakódásokat
vagy apróbb szennyeződéseket amelyek hatással lehetnek a hangminőségre. Ha ilyet észlel, húzza ki a csatlakozót és tisztítsa meg egy
száraz, puha törlőkendővel.

Ha a fülhallgatót repülőgép hangrendszeréhez csatlakozatja,
hallgassa alacsony hangerővel, hogy meghallja a pilótától érkező üzeneteket.
Rendszeresen ellenőriztesse a hallását audiológussal. Ha fülzsír elzáródást tapasztal, ne használja tovább, amíg orvos
meg nem vizsgálta.

A füldugókat óvatosan csavarja le a fülhallgatóról, öblítse le meleg
vízzel és szárítsa meg.
A füldugók legyenek teljesen szárazak használat előtt.

Lejátszás/megállítás zenehallgatás közben

A fülcsengés azt jelezheti, hogy a hangerő túl nagy. Próbálja
meg csökkenteni a hangerőt.

Mosakodás, fürdés vagy zuhanyzás alkalmával ne merítse vízbe,
különben hangtorzulás vagy meghibásodás következhet be.

Hangtárcsázás támogatás (hosszan nyomja meg a gombot, ha
nincs zenelejátszás).
Ez a funkció akkor működik, ha a készüléke támogatja.

Hangszórók:
hangszóró egység

audió csatlakozó

Biztonsági óvintézkedések

Offset
Érzékenység
Irányhatás
Statikus impedancia
Csúcsfeszültség
Torzítás
Jel/zaj viszony

több, mint 58 dB
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó jól illeszkedik-e a telefon
Súly
hangszóró aljzatába. Győződjön meg róla, hogy a 3,5 mm-es audió
csatlakozó megfelelő-e az Ön telefon készülékéhez.
Karbantartás és tiszítás
A hívásfogadás és a beszélgetés befejezése a mikrofon
egységben található nyomógomb megnyomásával történik.

Termék áttekintő
A levegőcsöves sztereó
fülhallgató tartalmaz:
Levegőcső készlet
Szilikon füldugók
Hangszóró egység
Mikrofon
Hívásfogadás/hívás vége gomb
Rögzítő csipesz
3,5 mm-es audió csatlakozó

Elektret kondenzátor mikrofon

Állítsa az audió eszköz hangerejét a minimumra, majd a fülhallgató
csatlakoztatása után növelje fokozatosan a kívánt mértékig.
Figyelem!
A hirtelen hangerőnövekedés halláskárosodást okozhat!
A lejátszó készülék hangerőszabályozójával csak olyan mértékben
növelje a hangerőt, hogy rendesen hallja a telefont vagy a műsorforrást.

Ne próbálja meg módosítani a terméket. Ha mégis megpróbálja, az személyi sérülést és / vagy a termék meghibásodását
okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS!
A TÚLZOTTAN NAGY HANGERŐVEL TÖRTÉNŐ ZENEHALLGATÁS MARADANDÓ HALLÁSKÁROSODÁST OKOZ!
HASZNÁLJON A LEHETŐ LEGALACSONYABB HANGERŐT!
A szélsőségesen magas zajszint károsíthatja a fülét, ami
állandó zaj okozta halláskárosodást (NIHL) okoz!

