
 
 

AWEI Bluetooth termékek 
Általános használati útmutató   

   
Bluetooth tulajdonságok (sztereó fülhallgatók):  
Bluetooth 4.0, CSR8635 
Profilok: HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP 1.2, AVRCP 1.4, CVC 
6.0 
Multi-point kapcsolat (egy időben két telefonnal 
csatlakoztatható) 
Hívószám bemondás 
Hang alapú visszajelzések 
Akkumulátor státusz visszajelzés a támogatott 
készülékeken 

Bluetooth tulajdonságok (Y200):   
Bluetooth 3.0+EDR 

Profilok: HFP 1.5, HSP 1.1, A2DP 1.2 
Bluetooth tulajdonságok (Y300):   

Bluetooth 4.0 
CSR8610 

Bluetooth tulajdonságok (850BL) 
Bluetooth 3.0+EDR 

Bluetooth tulajdonságok (830BL) 
Bluetooth 4.0,  HFP1.6, A2DP1.2 and AVRCP1.4 

 
Kezdő lépések:  Bluetooth fülhallgató esetén:  
Gombok: 
Bekapcsoláshoz nyomd 2-3 másodpercig a Multigombot, ami a hívás fogadás/indítás gomb (830BL esetén csúsztasd 
el a bekapcsoló gombot). Bejövő hívás esetén a Multigomb megnyomásával fogadhatod a hívást. Nyomd hosszan a 
hívás visszautasításához. Hívás közben a második hívás fogadásához nyomd a Multigombot 2 másodpercig. A két 
hívás közötti váltáshoz nyomd a Multigombot két másodpercig. Az aktív hívást a gomb megnyomásával fejezheted 
be. Nyomd meg kétszer egymás utána Multigombot az utolsó hívás újrahívásához. 
 

Sztereo fülhallgató esetén: 
Zenehallgatás közben a Multigomb megnyomásával elindíthatod, vagy megállíthatod a lejátszást.  
A hangerő változtatásához használd a Hangerő + és a Hangerő – gombokat. A Hangerő + és a Hangerő – gomb 
hosszan nyomásával tudsz a zeneszámok között váltani. 
Párosítás: Kikapcsolt állapotból kapcsold be a készüléket, de úgy, hogy addig tartsd nyomva a Multigombot (hívás 
fogadás/indítás gomb), amíg a LED felváltva gyorsan villogni kezd pirosan és kéken. Ekkor a készülék készen áll a 
párosításra. A további lépésekért olvasd el a telefonod használati útmutatóját. 
A készülék nem kér Bluetooth jelszót. Amennyiben mégis kérne akkor használja: „0000” 
A készülék hangjelzéssel jelzi, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony szintre esik. 
Sztereo fülhallgató esetén nyomd meg a Multigombot az ellenőrzéshez. Kék LED: OK, piros LED: kevesebb, mint 15 
perc használati idő van hátra. 
 

Bluetooth hangszóró esetén:  
Gombok: Bekapcsoláshoz nyomd hosszan a Bekapcsoló gombot.   
Párosítás: Kapcsold be a készüléket. Nyomd meg a mód (lejátszási mód megváltoztatása) gombot, amíg a készülék 
nem ad ki hangot illetve a led nem villog. A telefonodon/Bluetooth kompatibilis eszközödön nyisd meg a Bluetooth 
beállításokat és keresd meg a termék nevével megegyező eszközt (amennyiben jelszót kérne, használd a 
következőt: „0000”). Miután párosítottad az eszközöket a következő alkalommal már automatikusan fel fogja 
ismerni. A további lépésekért olvasd el a telefonod használati útmutatóját. 

 
Multi-point kapcsolat (Bluetooth fülhallgatók esetén): 
Párosítsd mindkét telefonnal a készüléket. Ha sikerült a párosítás kapcsold ki a terméket, majd kapcsold be újra. Az 
utoljára párosított telefonhoz fog automatikusan csatlakozni a készülék. Állítsd meg az aktív BT kapcsolatot ( zene 
lejátszás, beszélgetést) a párosítás folytatásához. Ez után a másik telefon Bluetooth menüjéből csatlakozz a 
készülékhez. 

Mind a két telefon Buetooth menüjében csatlakoztatva állapotban lesz az eszköz, amikor létrejött a kapcsolat. 

Minden eszközhöz fontos információk: 
Akkumulátor töltése 
Az eszköz beépített akkumulátorral rendelkezik. Az első használat előtt töltsd fel teljesen a készüléket. Ehhez 
használd a csomagban található USB kábelt. A töltéshez használhatod a számítógép USB aljzatát, vagy bármilyen 
5V-os USB töltőt. A töltést piros LED jelzi. További hasznos akkumulátor infók: www.muzix.hu/akkumulator 
FIGYELEM! A termékek könnyű, kompakt kialakítása miatt a MicroUSB kábelt fokozott óvatossággal kell a 
készülékhez csatlakoztatni. A csatlakozót nem szükséges teljes mértékben beilleszteni, a termék pár másodperc 
után jelzi, hogy a töltési folyamat elkezdődött. 
 
Karbantartás és figyelmeztetés: 

- Ne tedd ki a készüléket sugárzó hőnek és magas páratartalomnak 
- Hegyes, éles tárgyak megkarcolhatják a készüléket 
- Tisztításhoz használj száraz rongyot 
- Soha ne töltsd hosszú ideig a készüléket (több mint 4 óra) 
- Nem rendeltetésszerű használat és szakszervizen kívüli javítás garanciavesztést von maga után 
- Első használat előtt a készüléket teljesen fel kell tölteni 
- Ne tedd ki a készüléket erős vegyszereknek és mágneses mezőnek 
- Ha nem használod a készüléket 6-8 hetente töltsd fel az akkumulátorát. 
- Próbáld minél sűrűbben tölteni a készüléket, a teljes lemerülés az akkumulátor élettartamát rövidítheti 
- Mint minden lítium akkumulátor, az akkumulátor véges töltési ciklusig őrzi meg kapacitását, kérjünk 

fokozattan vigyázzon rá!  
 
Elektromágnesesség  
Kerüld az erős elektromágneses mezőket (pl.: transzformátorok), mert befolyásolja a készülék működését, 
szélsőséges esetben károsíthatja azt.  
Kockázatok gyerekek, és gondozásra szoruló emberek mellett  
Ezt az eszközt 8 éven aluli gyerek, korlátozott fizikai, érzékszervi, értelmi képességű vagy tapasztalatlan ember csak 
tapasztalt felügyelő jelenléte mellett használhatja, aki tisztában van a használattal járó kockázatokkal. Kisgyerekek 
közelében ügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. Karbantartás, tisztítás gyerekeknek nem megengedett 
felügyelet nélkül.  
Ártalmatlanítás  
A készülékben használt elemek, akkumulátorok veszélyes hulladéknak minősülnek. Ezek lerakása csak az ennek 
kijelölt akkumulátorgyűjtő pontokon, hulladéklerakó, veszélyes anyagokat feldolgozó helyeken lehetséges. Kérjük, 
kezeld ezt tudatosan.  
Jótállás 
A kötelező jótállás tartama a mindenkori jogszabály szerinti. A jótállási időszak a számlán szereplő dátumtól 
érvényes. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő megrendelő a hibás termék gyártójával szemben a Ptk. szabályai 
szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék meghibásodása esetén a PTK. irányadó szabályozása 
érvényes. Ha a termék meghibásodásában a megrendelő terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is 
közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a megrendelő 
köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e 
tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. A jótállás nem vonatkozik az akkumulátorokra és a nem 
rendeltetésszerű használat, rongálás, külső mechanikai sérülés során keletkezett károkra. 
ELŐRE NEM BEJELENTETT, ÉS UTÁNVÉTELES CSOMAGOKAT NEM ÁLL MÓDUNKBAN FOGADNI.  
A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül a készüléken változtatásokat eszközöljön. 
 

Részletesebb használati útmutatóért látogass el a következő címre: 
awei.hu/hasznalati  
 
Kizárólagos magyarországi márkaképviselet:  
Muzix Group Kft.  
1139, Budapest, Fáy utca 20. / www.muzixgroup.hu  


