
Reset Device
Párosított eszközök
törlése, gyári állapot
visszaállítása -
Használd az alábbi
használati utasítást!

Bekapcsolás
(automatikus)

Kikapcsolás
(automatikus)

Tároló egység
töltése

Fülhallgatók töltése

Párosító mód - 
kikapcsolt 4mp-ig
tartsd nyomva a jobb
oldali fülhallgatót

(az új fülhallgató
első használatkor
automatikusan ebben
a módban van)

Csatlakoztasd a
készülékeden (Indy)
új eszközként

Manuális bekapcsolás - 
1.5mp-ig nyomd a
jobb oldali fülhallgatót

Manuális kikapcsolás - 
1.5mp-ig nyomd a
jobb oldali fülhallgatót

Lejátszás elindítása és
megállítása - a jobb oldali fülhallgató
kétszeri gyors érintésével

Léptetés előre -
tartsd nyomva
2mp-ig a jobb oldali
fülhallgatót

Léptetés vissza -
tartsd nyomva
2mp-ig a bal oldali
fülhallgatót

Hangerő fel -
a jobb oldali
fülhallgató egyszeri
érintésével

Hangerő le -
a bal oldali
fülhallgató egyszeri
érintésével

Hívás fogadása/megszakítása -
a jobb oldali
fülhallgató kétszeri
érintésével

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA - PÁROSÍTÁSI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 

1. Kapcsold ki a Bluetooth-t a készülékeden (telefon, számítógép, stb.)
2. Kapcsold be mindkét Indy fülhallgatódat (ekkor lecsatlakozva vagy párosítatlan állapotban lesz, mivel a készülékeden ki van kapcsolva a Bluetooth)
3. Nyomd meg mindkét fülhallgató oldalát négyszer (az ábra alapján). Ez automatikusan kikapcsolja a készüléket és törli a párosított eszközöket.
    Ezt a lépést mindkét fülhallgatón végre kell hajtani, nem csatlakoztatott állapotban.
4. Tedd a fülhallgatókat vissza a tárolóegységükbe, majd vedd ki őket, hogy bekapcsolódjanak és előlről induljon a párosítási folyamat.
5. A „pairing” hangzású utasítást fogod hallani, ami a kapcsolódásra kész státuszt jelenti. Ezután egy rövid sípolást fogsz hallani, ami a két fülhallgató közti kapcsolódást jelzi.
6. Kapcsold vissza az eszközödön a Bluetooth-t, és párosítsd újra az Indy-vel. Manuálisan is leválaszthatod készüléked az Indy-ről, majd újrakereséssel csatlakozhatsz az Indy-hez az elérhető Bluetooth eszközök között.

A FÜLHALLGATÓK NEM TÖLTŐDNEK / TÖLTŐEGYSÉG FEDELE NEM ZÁRÓDIK MEGFELELŐEN

PROBLÉMA
A fülhallgatókon nem villan fel a vörös LED fény, ami a készülékek töltöttségét jelezné, mikor a töltőegységbe helyezzük őket.

MEGOLDÁS
1. Vizsgáld meg, hogy a töltőegység alján, illetve a fülhallgatókon nem gátolja-e a töltést bármilyen idegen anyag.
2. Ellenőrizd, hogy a levehető, stabilitást nyújtó fülpárnák, valamint a fülhallgató gumik nem csavarodtak-e meg/nem váltak-e le a fülhallgatóról,
    ugyanis ezek előfordulása is akadályozhatja a fülhallgatók szabályos elhelyezkedését a tárolóban.
3. Az előbbi szituációk eredményezhetik azt is, hogy a töltőegység fedele nem záródik (megfelelően).
    Amennyiben nehezen záródik a töltődoboz, akkor az annak a jele, hogy a fülhallgatók nem megfelelően helyezkednek el a tárolóban, vagy a fülhallgató párnák akadályt képeznek a csukódásnál.


