
VEZETÉK NÉLKÜLI FÜLHALLGATÓ  
FEHÉR/FEKETE 

 

  

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Használat előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat, és tartsa be azokat. 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. 

A TS-D12 vezeték nélküli fülhallgató az új generációs Bluetooth 5.0 szabványt használja, amely 

támogatja a két fülhallgatós hívást. Vezeték nélküli fülhallgató érintésen alapuló használattal. A TS-

D12 vezeték nélküli fülhallgatók praktikus töltődobozzal érkeznek, amely tölti a fülhallgatókat. A 

fülhallgatók használata egyszerű, és ergonomikus kialakításuknak hála tökéletesen illeszkednek a 

fülbe.  

 

A CSOMAG TARTALMA: 

 

2 x TS-D12 fülhallgató 

1 x töltőtok 

1 x USB töltőkábel 

1 x használati útmutató 

 

 



 

PARAMÉTER KONFIGURÁLÁS 

A TWS (true wireless connection) vezeték nélküli sztereó hangzást biztosít, a bal és jobb csatorna 

különválasztásával HIFI hanghatást biztosít. A bal és a jobb fülhallgató is Bluetooth funkcióval van 

ellátva, így külön és együtt is használhatók. 

Bluetooth verzió BT5.0 

Támogatott protokollok HS/HFP/A«DP/AVRCP/SPP 

Párosítás Érintéssel 

Frekvencia 40 Hz ~ 20 KHz 

távolság 8~15 méter 

méret 56 mm x 44 mm x 22 mm 

súly 45 g 

Akkumulátor élettartam 2~3 óra 

Töltési idő a tokban 1 óra 

Érzékenység 106 dB SPL ± 3 dB 

 

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 

1. Porálló háló 

2. Többfunkciós gombok 

3. Mikrofon 

4. Fülhallgató töltő portja 

5. Töltőport 

 

  

 

FIGYELMEZTETÉSEK:  

 

HALLÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG:  

A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a fülhallgató nagy hangerőn történő 

használatának idejét, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál 

rövidebb ideig hallgatható biztonságosan. 

Ügyeljen az alábbi útmutatások betartására: 

• Ügyeljen rá, hogy észszerű hangerőn és ideig használja.  



• Ügyeljen, hogy ne emelje folyamatosan a hangerőt, ugyanis a hallása hozzászokhat.  

• Ne hallgassa olyan hangosan, hogy ne hallja a környezetét.  

• Veszélyes helyzetekben ne használja a fülhallgatót.  

• A fülhallgatók és a fejhallgatók túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat.  

• A fejhallgató használata vezetés közben mindkét füllel nem javasolt, és bizonyos 

területeken illegális lehet.  

Általános információk - A sérülés vagy a hibás működés elkerülése érdekében:   

• Ne tegye ki túlzott hőhatásnak.  

• Ne ejtse le a fülhallgatókat.  

• Ne csepegjen vagy csapódjon rá víz.  

• Ne merítse víz alá.  

• Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy maró anyagot tartalmazó 

tisztítószereket.  

• Tisztításhoz használjon puha rongyot, ha szükséges, minimális mennyiségű enyhén 

szappanozott vizet.  

• A beépített akkumulátort nem szabad kitenni túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek 

vagy hasonlónak.  

• Óvatosan kezelje a terméket, tartsa távol hőhatástól és magas páratartalmú 

környezettől.  

• Tartsa távol WiFi hálózatoktól, routerektől vagy más magas frekvenciájú készülékektől, 

ugyanis ezek hátrányosan befolyásolják a hangminőséget, de akár a csatlakozás 

elvesztéséhez is vezethet. 

• Használja a hatóterén belül (10 méter) és ne legyen fizikai akadály a Bluetooth eszköz és 

a fülhallgató között (pl. falak). 

• Amikor a töltőtok fedele kinyílik és bezáródik, a töltőtok alján kék fény villog. Ez a 

töltőtok energiatakarékos állapotának visszajelzése. Ilyenkor nem kapcsol be 

automatikusan mindkét fülhallgató.  

Megjegyzés: Ez a termék bármilyen Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.  

ELSŐ HASZNÁLAT - TÖLTSE FEL A FÜLHALLGATÓKAT  

Nagyon fontos: A hosszan tartó szállítás miatt az akkumulátorok üresen érkezhetnek. A csomag 

kézhez vételekor még nem fogja tudni használni a készüléket. Használat előtt töltse fel a töltőtokot 

és a fülhallgatókat.  

• Használat előtt töltse legalább 5 órán keresztül a töltőtokban a fülhallgatókat az 

optimális töltés eléréséhez.  

• Kizárólag az eredeti USB töltőkábelt használja.  

• Ha hívásban van, tegye le mielőtt töltőre tenné a fülhallgatókat, ugyanis a töltődobozba 

helyezéssel kikapcsolódnak a fülhallgatók.  

 

A TÖLTÉS MENETE: Csatlakoztassa az USB tápkábelt a készülékhez és a külső áramforráshoz (akár 

közvetlenül az USB tápegységet, akár fali csatlakozós USB hálózati adaptert használ). 



MEGJEGYZÉS: 

Ha teljesen feltöltődtek a fülhallgatók, óvatosan húzza ki a töltőtokból a kábelt! Elkerülve, hogy 

a fülhallgató alsó fele lekapcsolódjon. 

HASZNÁLAT - BLUETOOTH PÁROSÍTÁS 

4 EGYSZERŰ LÉPÉS 

1 

Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 

mindkét oldalon, amíg a piros és a kék fény 

villogni nem kezd.  

 

 

2 

Kattintson kétszer a bal oldali fülhallgatón a 

párosítási módba lépéshez.  

 

3 

Sikeres párosítás után a fő fülhallgató pirosan és 

kéken villog, a másik fülhallgató csak 5 

másodpercenként egyszer villan kéken.   

 

4 

Kapcsolja be a Bluetooth készülékét, és válassza 

ki a „TS-D12“ nevet a csatlakozáshoz. Ha a 

„Connected“ (Csatlakoztatva) szót hallja, a 

csatlakozás sikeres 

 

iPhone esetében: a Bluetooth beállításaiba lépés után vegye ki a fülhallgatókat és a felugró 

ablakon kattintson a csatlakozás gombra. Android esetében: a Bluetooth beállításokba lépés után 

vegye ki a fülhallgatókat és keressen a „TS-D12“-re. Ha megtalálható a „TS-D12“, kattintson a 

csatlakozásra.  

 

 
5 

Párosítás sikeres. 
 
 



 
 

HA NEM CSATLAKOZIK 

Kövesse az alábbi lépéseket a csatlakozás alaphelyzetbe állításához: 

1. Töröljön minden „TS-D12“ csatlakozást a telefonkészüléke Bluetooth beállításaiból, majd 

nyomja hosszan a két fülhallgató többfunkciós gombját egyszerre, amíg piros és kék fény 

felváltva villogni nem kezd, ekkor a fülhallgatóból a „Power on“ (Bekapcsolás) hallható. 

2. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a többfunkciós gombokat a fülhallgató mindkét oldalán, 

amíg a búgó hangot, majd a „Connected“ (Csatlakoztatva) vagy „Paired“ (Párosítva) 

szöveget nem hallja. 

3. Kapcsolja be telefonján a Bluetooth-t és keresse meg a 'TS-D12' felsorolást a 

csatlakozáshoz. Ha a led lassan kéken villog, a párosítás sikeres volt. A „Connected“ 

hangot hallhatja.  

 

MEGJEGYZÉS: A bal oldali fülhallgató a fő fülhallgató. A hívást mindkét fülhallgató támogatja. A 

kikapcsolás, lejátszás és szünet funkciókat bármely többfunkciós gombbal elérheti a fülhallgatón, a 

másik fülhallgató szinkronizálásra kerül. A készülék legközelebbi bekapcsolásakor a többfunkciós 

gomb megnyomásával automatikusan csatlakozhat.  

 

FIGYELMEZTETÉS: ha az egyik fülhallgató 

elnémul - csatlakoztassa újra őket a Bluetooth 

párosítás részben leírtak szerint.  

Nyomja meg mindkét többfunkciós gombot 

egyszerre a párosításhoz.  

 

Bluetooth fülhallgató használata 

Bal oldal:  

- a multifunkciós gomb megnyomása - lejátszás/szünet, hívásfogadás, hívás vége,  

- hosszan nyomás elutasítás,  

- hosszan nyomás 2 másodpercig - következő szám,  

- három nyomás - Siri. 

Jobb oldal:  

- a multifunkciós gomb megnyomása - lejátszás/szünet, hívásfogadás, hívás vége,  

- hosszan nyomás elutasítás,  

- dupla kattintás a visszahíváshoz,  

- hosszan nyomás 2 másodpercig - következő szám, három - Siri. 

 



Megjegyzések:  

- hangerőt az okoskészüléken állíthat. 

- a bal fülhallgató lesz a fő fülhallgató a beszélgetéshez /hívásfogadáshoz, a jobb fülhallgató 

elnémul! 

 

 

 

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások 

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási 

hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a 

környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése; 

az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és újrahasználatának 

előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy 

vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék 

biztonságos újrahasznosítását. 

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek 

követelményeinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


