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Bluetooth kihangosító használati utasítás 

 
Az eszköz bemutatása 

 

Az ön által megvásárolt Bluetooth eszköz megkönnyíti a telefonálást vezetés közben. Az eszközben egyesül 
a felhasználóbarát kezelő felület és könnyű kezelhetőség. Az eszközt nem csupán telefonálásra 
használhatjuk, hanem akár zenét is lejátszhatunk vele a telefonunk segítségével. Az eszköz továbbfejlesztett 
DSP szűrővel rendelkezik, mely kiszűri a zavar zajokat és visszhangokat telefonálás közben, tökéletes 
hangzást és minőségi hangszínt biztosít önnek. 

 

Az eszköz töltése 

 Az eszköz egy beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Kérjük az első használatba vétel előtt töltse 
fel az eszközt (Ez a folyamat nagyjából 3 órát vesz igénybe.). 

Fontos megjegyzés: Amennyiben az eszközt huzamosabb ideig nem használjuk, és alacsony a töltöttsége a 
LED indikátor villogásának átmeneti késését tapasztalhatja. Annak érdekében, hogy meghosszabbítsuk az 
eszközbe szerelt akkumulátor élettartalmát, azonnal töltsük fel. Ha az eszköz töltöttsége alacsony a 
visszajelző LED minden 3. másodpercben pirosan fel fog villanni. Semmi esetre sem ajánljuk, hogy az eszközt 
ebben az állapotában használja ugyanis ez drasztikusan lecsökkenti az akkumulátor élettartamát és a töltési 
időket is meghosszabbítja. Töltés közben a LED visszajelző egyre fényesebbé válik a töltés befejezésekor 
kialszik. 

„Párosítás” mobiltelefonhoz 

Az első használat előtt mindenképpen szükséges az eszközt egy mobiltelefonnal „párosítani”, mely támogatja 
a Bluetooth funkciót. Az eszköz egyszerre két mobiltelefont tud kezelni. (1)A párosításhoz az eszköz és a 
mobiltelefon nem lehetne 1 méternél távolabb egymástól. (2)Indítsa el az eszközt, ekkor a LED visszajelző 
pirosan és kéken fog villogni, ezzel jelzi az eszköz, hogy készen áll a mobiltelefonnal való össze „párosításra”. 



Megjegyzés: Az eszköz automatikusan „párosítás” módba lép a bekapcsolás után. (3) Nyissa meg a telefonján 
a Bluetooth kapcsoltok menü-t és válassza a ki a kiválasztható eszközök közül a (4)„YET-Pro6”-ot, 
amennyiben mindent jól csinált az eszköz ekkor csatlakozik a telefonjához (Néhány esetben előfordulhat, 
hogy a mobiltelefon a csatlakozáshoz jelszót kér, ebben az esetben üsse be a „0000” jelszót.). A „párosítás” 
befejezésekor az eszköz a „Finish Pairing”, vagyis „Párosítás befejezve” hangüzenettel nyugtázza a sikeres 
csatlakozást, ekkor az eszköz készenléti módba lép és a LED visszajelző kéken fog villogni minden 3. 
másodpercben. (5) A sikeres csatlakozás után a hívások fogadása és elutasítása már az eszközön keresztül 
történik. Megjegyzés: Amennyiben a „párosítás sikertelen volt, az eszköz 2 perc elteltével újra „párosítás” 
módba lép, ekkor kapcsolja ki az eszközt és a fenti lépések alapján próbálja újra „párosítani a mobiltelefonját 
az eszközhöz.  

„Párosítás” a 2. mobiltelefonhoz 

A másodlagos mobiltelefon „párosításához” előszőr szakítsa meg a kapcsolatot az első mobiltelefonnal, a 
következő lépések szerint: (1)A mobiltelefon Bluetooth menüjében szakítsa meg a kapcsolatot a )„YET-Pro6”-
val. (2)Kapcsolja ki az eszközt, majd kapcsolja be újra és csatlakoztassa a másodlagos mobiltelefonhoz, 
ugyanúgy, ahogy azt az elsődleges mobiltelefonnal tette. A csatlakozás után kapcsolja be az elsődleges 
mobiltelefon Bluetooth funkcióját, mely automatikusan fog csatlakozni az eszközhöz. 

Hogyan használja az eszközt? 

(1)A megfelelő párosítás után fogadja a mobiltelefonjára érkező hívásokat az eszközön keresztül. Az eszköz 
csengetéssel jelzi a bejövő hívásokat, melyet a „Hívás fogadása/befejezése” megnyomásával tud 
fogadni.(2)A hívás szüneteltetéséhez, nyomja meg röviden a „Hívás fogadása/befejezése” gombot. (3)Az 
utolsó hívó visszahívásához, nyomja meg a „Hívás fogadása/befejezése” gombot kétszer. (4)A hangerő 
beállításához csak nyomja meg a „Hangerő+” vagy a „Hangerő-„ gombokat a hangerő növeléséhez, illetve 
csökkentéséhez. (5)Zene lejátszásához, készenléti módban nyomja meg a „Hívás fogadása/befejezése” 
gombot röviden, a zenéket pedig a „Hangerő+” és a „Hangerő-„ gombokkal tud váltani. (6) Hívások közben 
nyomja meg kétszer röviden a „Hívás fogadása/befejezése” gombot a kihangosítás megszüntetéséhez, a 
privát hívások lebonyolításához. 

Az eszköz elhelyezése 

Az eszköz felszerelése akárcsak a használata egyszerű, és semmilyen képzettséget nem igényel, egyszerűen 
felhelyezhető a napellenzőjére. 

Automatikus kikapcsolás, alacsony töltöttség esetén 

Amennyiben az akkumulátor töltöttsége 3.3V alá esik az eszköz „Low Battery” vagyis „Alacsony töltöttség” 
hangüzenettel figyelmeztet. 3.0V alatti töltöttség esetén az eszköz automatikusan kikapcsol. 

Nyelv beállítás 

Az eszköz négy nyelvű (Angol, Olasz, Spanyol és Német), az ezek közötti váltáshoz csak nyomja meg egyszerre 
a „Hangerő+” és a „Hangerő-„ gombokat. 

Tulajdonságok. 

Bluetooth verzió 4.1+EDR 
Működési frekvencia ISM 2.4GHz – 2.48GHz 
Átviteli áramerősség Class2 
Vezeték nélküli hatótáv 0-10 méter 
Töltő kimeneti feszültsége 5V 1.5A 
Beépített akkumulátor 3.7V/600mAH 



Töltési idő 3 óra 
Beszélgetési idő, teljes töltöttség esetén 17-20 óra 
Készenléti idő 60 nap 

 

Karbantartás 

Ne helyezze az eszközt víz alá és tartózkodjon a használatától párás és magas hőmérsékletű környezetben! 

Soha ne tisztítsa az eszközt maró hatású anyaggal! 

Ne próbálja meg az eszközt megbontani vagy szétfeszíteni, mert ez a garancia elvesztésével jár! 

Hosszabb idejű tárolás esetén az eszközt töltse fel, kapcsolja ki és ügyeljen rá, hogy ne érje se extrém 
alacsony, illetve magas hőmérséklet valamint magas páratartalom. 

Biztonsági óvintézkedések 

Az eszköz használatba vétele előtt, tájékozódjon a helyi törvényekről, melyek a vezeték nélküli eszközöket 
érintik. 

Amennyiben az eszközt vezetés közben használja, mindig a vezetésre koncentráljon és ne végezzen az 
eszközön beállításokat. 

Az eszköz nem gyerekjáték. 

Ne használja az eszközt olyan környezetben, ahol a vezeték nélküli kommunikációs eszközök használata tilos, 
ilyenek a repterek, kórházak vagy benzinkutak. 
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