
Bluetooth Function: 2402MHz-2480MHz@>4dBm

Keresési mód 
(automatikus) 

Bekapcsolás 
(automatikus)

Kikapcsolás 
(automatikus)

Fülhallgatók töltése

Tároló egység 
töltése

Párosító mód 
-
6mp-ig tartsd 
nyomva a jobb és 
bal oldali 
fülhallgató gombját
(az új fülhallgató
első használatkor
automatikusan 
ebben
a módban van)

Csatlakoztasd a
készülékeden 
(Push Ultra)
új eszközként a 
fülhallgatót.
A LED fény 
váltakozva 
pirosan és kéken 
fog villogni

Manuális 
bekapcsolás 
-
4mp-ig nyomd a
jobb és bal oldali 
fülhallgató gombját

Manuális 
kikapcsolás 
-
6mp-ig nyomd a
jobb és bal oldali 
fülhallgató gombját

Lejátszás elindítása 
és megállítása 
- 
a jobb vagy bal 
oldali fülhallgató 
gomb egyszeri gyors 
megnyomásával

Léptetés előre 
-
tartsd nyomva
2mp-ig a "plusz"
gombot 
bármelyik
fülhallgatón

Léptetés vissza 
-
tartsd nyomva
2mp-ig a 
"mínusz"
gombot 
bármelyik
fülhallgatón

Hangosítás 
-
a "plusz" gomb 
egyszeri
megnyomásával 
bármelyik 
fülhallgatón

Halkítás
-
a "mínusz" gomb 
egyszeri
megnyomásával 
bármelyik 
fülhallgatón

Hívás fogadása/
megszakítása 
-
a jobb vagy bal 
oldali fülhallgató 
gomb 
egyszeri gyors 
megnyomásával

Mikrofonos 
asszisztens
aktiválása 
- 
a jobb vagy bal 
oldali fülhallgató 
gomb háromszori 
megnyomásával

Párosított 
eszközök
törlése, gyári 
állapot
visszaállítása 
-
Kikapcsolt 
állapotban 
nyomd meg a 
bal és 
jobb oldali 
fülhallgatót
10mp-ig

Tile™ alkamazás 
segítségével 
megcsörgetheted 
a fülhallgatód, 
ha épp nem 
találnád, továbbá 
utolsó GPS 
pozícióját 
is megtalálod

Kövesd az 
alkalmazáson 
belüli 
utasításokat a 
készüléked Tile 
alkalmazáshoz 
való 
párosításához

3 EQ-mód :    
Zene, Film, és 
Podcast mód a 
különböző 
zenehallgatási 
módokhoz:

Nyomd meg 2x
a fülhallgatót, 
majd tartsd 
lenyomva 2mp-ig 
(mindkét 
fülhallgatót)

Kérjük kövesse az alábbi 
leírásokat, amennyiben 
valamelyik fülhallgató 
nem működik:

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA - 
PÁROSÍTÁSI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA - 
A FÜLHALLGATÓ EGYIK OLDALA NEM 
MŰKÖDIK:
1. Válaszd le a Bluetooth párosított
eszközök listájából az Indy Evo-t.
2. Kapcsold ki mindkét fülhallgatót (6mp-
ig nyomd meg mindkét fülhallgató
oldalát).

3. Miután kikapcsoltad őket, mindkét
fülhallgató oldalát nyomd meg 10mp-
ig, ekkor először kéken, majd pirosan
fog világítani mindkét fülhallgató.

4. Tedd vissza mindkét fülhallgatót a
tokjába, ekkor mindkét fülhallgatón
pirosan fog világítani a LED, ezután vedd
ki a tokból a fülhallgatókat!

5. A fülhallgatók automatikusan be
fognak kapcsolni és folyamatos, kék
LED fényjelzéssel fognak villogni,
amíg egymáshoz nem csatlakoznak.

6. Kapcsold be a Bluetooth-odat és
keresd meg az Push Ultra-t, válaszd ki és
fogadd el a csatlakozási kérelmet. Az
angol 'connected' hangot fogod hallani,
ami a csatlakozás sikerességét jelzi.

Kérjük kövesse az alábbi 
leírásokat, amennyiben a 
fülhallgatók nem 
töltődnek / a töltőegység 
fedele nem záródik 
megfelelően:

A FÜLHALLGATÓKON NEM VILLAN FEL A 
VÖRÖS LED FÉNY, AMI A KÉSZÜLÉKEK 
TÖLTÖTTSÉGÉT JELEZNÉ, MIKOR A 
TÖLTŐEGYSÉGBE HELYEZZÜK ŐKET:

1. Vizsgáld meg, hogy a töltőegység
alján, illetve a fülhallgatókon nem
gátolja-e a töltést bármilyen idegen
anyag.

2. Ellenőrizd, hogy a memóriadrótos
fültámasz, valamint a fülhallgató gumik
nem csavarodtak-e meg/helyesen
illeszkednek-e,

ugyanis ezek előfordulása/hiánya is 
akadályozhatja a fülhallgatók szabályos 
elhelyezkedését a tárolóban. A 
fülhallgatók töltődését piros LED fény 
jelz a fülhallgatókon.

Amennyiben nehezen záródik a 
töltődoboz, akkor az annak a jele, hogy a 
fülhallgatók nem megfelelően 
helyezkednek el a tárolóban, vagy a 
memóriadrótos fültámasz akadály képez 
a csukódásnál.

3. Adott esetben a fültámaszt a tok
formájához kell alakítani a megfelelő
illeszkedéshez, amennyiben előtte az
módosítva lett.

4. Az előbbi szituációk eredményezhetik
azt is, hogy a töltőegység fedele nem
záródik (megfelelően).

5. Nem utolsó sorban, ellenőrizd, hogy a
tokban zölden villog-e a töltést jelző
LED, ugyanis ez ad visszajelzést a töltés
folyamatáról (folyamatos zöld szín a
teljes feltöltöttséget mutatja).

HASZNÁLATI 
UTASÍTÁS




