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Termékleírás: 

• Bluetooth chipset: WS500 V5.0 

• Működési időtartam: 1.12 óra 

• Hangszóró mérete: 50mm 

• Átviteli távolság: 10m 

• Hangszóró impedancia:  -42±3dB 

• Működési feszültség:  3,7V (3,0-4,2V) 

• Akkumulátor kapacitása: 1000mAh 

• Töltési feszültség: DC5±0.25V 

• Akkumulátor típusa: Polimer lítium akkumulátor  

• Csomag tartalma: Headset, USB töltőkábel, Line In csatlakozókábel 

• Töltési idő:  Kb. 4,5 óra 

 

1. Beépített mikrofon 

2. Mikrofon csatlakozó 

3. Line In interfész 

4. Jelzőfény 

5. C típusú töltőport 

6. Hangerő -/Előző zeneszám 

7. Bekapcsolás/kikapcsolás/leállítás 

8. Hangerő ＋/Következő szám 

9. Váltógomb a 7.1 3D sztereó hangzáshoz 

GOMBOK FUNKCIÓI: 

GOMB FUNKCIÓ MŰKÖDÉS LÉPÉSEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power 
PP/HSF 

 

Kikapcsolás Hosszan 
nyomja meg 

3 másodpercig 
nyomva tartás, 
kikapcsolás. 

Bekapcsolás és 
keresés 

Hosszan 
nyomja meg 

3 másodpercig 
nyomva tartás, 
bekapcsolás és 
keresés/újra 
kapcsolás 
üzemmódba 
lépés. 

Lejátszás/szünet Röviden 
nyomja meg 

Zenehallgatás 
közben egyszer 
nyomja meg 
röviden a gombot 
a szünethez. A 
lejátszáshoz 
nyomja meg újra 
röviden. 

Hívás 
befejezése 

Röviden 
nyomja meg 

Hívás közben 
egyszeri rövid 
megnyomás a 
hívás 
befejezéséhez. 

Hívás 
visszautasítása 

Hosszan 
nyomja meg 

Hosszan nyomja 
meg a bejövő 
hívás 
visszautasításához. 

Váltás Kétszer 
nyomja meg 

Keresés közben 
rövid dupla UAE 
megnyomással 
válthat a 
felszólítás 
nyelvére. 

Utolsó szám 
újra tárcsázása 

Kétszer 
nyomja meg 

Kétszer nyomja 
meg röviden az 
utolsó szám újra 
tárcsázásához. 

Hívás fogadása Röviden 
nyomja meg 

Egyszeri rövid 
megnyomás a 
hívás fogadásához. 
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Volume+ 

   

Hangerő 
növelése 

Hosszan 
nyomja meg 

Hosszan nyomja 
meg a hangerő 
növeléséhez. Ha a 
hangerő eléri a 
maximális értéket, 
megjelenik egy 
felszólítás. 

Következő dal Röviden 
nyomja meg 

A zenelejátszás 
közben rövid 
megnyomásával 
ugorhat a 
következő dalra. 

 

 

 

Volume- 

Hangerő 
csökkentése 

Hosszan 
nyomja meg 

Hosszan nyomja 
meg a hangerő 
csökkentéséhez. 

Előző dal Röviden 
nyomja meg 

A zene lejátszása 
közben rövid 
megnyomással 
ugorjon az előző 
dalra. 

 
 
 
 
 
LED/3D 

LED 
fénykapcsoló 

Tartsa 
lenyomva 2 
másodpercig 

LED ON / OFF 

3D 
hangkapcsoló 

Röviden 
nyomja meg 

Zenei üzemmód / 
alacsony 
késleltetésű 7.1 
csatornás 3D 
hangzás 
szimulációs 
üzemmód váltása. 

MIC ON/OFF Röviden 
nyomja meg 
kétszer 

Rövid megnyomás 
kétszer a MIC be- 
vagy 
kikapcsolásához. 
(Nyitott MIC vagy 
némítás) 

 

           

LED JELZÉSEK: 

Mód Kék Led Piros Led Angol megfelelője 

Párosítás Piros és a kék fény 
felváltva villognak 

Piros és a kék fény 
felváltva villognak 

Pairing 

Csatlakozás 5 másodpercenként 
egyszer 

 Connection 

Bekapcsolás   Power On 

Kikapcsolás  A piros lámpa világít, 
majd 1 másodperc 
múlva kialszik 

Power Off 

Bluetooth kikapcsolva Piros és a kék fény 
felváltva villognak 

Piros és a kék fény 
felváltva villognak 

Disconnect 

Bejövő hívás 5 másodpercenként 
egyszer 

 “zero-nine” 

Beszélgetés 5 másodpercenként 
egyszer 

  

Párosítás 5 másodpercenként 
egyszer 

 Connection 

Lejátszás 5 másodpercenként 
egyszer 

  

Alacsony feszültség Folyamatosan villog  Battery Low 

Töltés Kék fény világít, 
amikor teljesen 
feltöltődött. 

A piros fény a töltés 
alatt világít. És 
kikapcsol, ha teljesen 
feltöltődött. 
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Hogyan használja a készüléket 

A fejhallgató beépített 1000mAh újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne használja a headsetet 

töltés közben.  

Be- és kikapcsolás: 

A headset bekapcsolásához: kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a 7. Power on/off/stop 

gombot 3 másodpercig. A kék fény 1 másodpercre kigyullad, és jelez a "Power On" (bekapcsolás) 

felszólítás. 

A headset kikapcsolásához: bekapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a 7. Power on/off/stop 

gombot gombot 3 másodpercig. A piros fény 1 másodpercig világít, és jelez a "Power Off" 

(Kikapcsolás) felszólítás. 

Párosítás: 

Az első használat előtt párosítani kell a fejhallgatót és a Bluetooth-kapcsolatot támogató 

mobiltelefont. 

Jobb, ha a headset és a mobiltelefon távolsága 1 méter. 

Győződjön meg róla, hogy a headset kikapcsolt állapotban van. 

Nyomja meg hosszan a 7. Power on/off/stop gombot gombot 3 másodpercig, amíg a piros és kék 

fény felváltva villog. 

Most párosítási módban van. 

Nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth funkcióját, és az automatikusan megkeresi a headsetet. 

(A Bluetooth funkció megnyitásához olvassa el a mobiltelefonok kézikönyvét). 

Amint a mobiltelefon megtalálja a headset "W1" nevét, kattintson rá a headset csatlakoztatásához. 

A fejhallgató a "connection" (csatlakozás) felszólítással jelzi a sikeres párosítást. A headset készenléti 

üzemmódba lép, és a LED fénye lassan villog. 

 

FONTOS: 

Ha a fejhallgató csatlakozási módba lép, de 5 percen belül nem sikerül sikeresen párosítani, a 

fejhallgató a "Power off" (Kikapcsolás) feliratot kapja, és kikapcsol. 

Győződjön meg róla, hogy a headset és a mobiltelefon 10 m távolságon belül van, és nincs akadály, 

hogy a mobiltelefon zenelejátszóját használhassa a zenehallgatáshoz, a headsetet pedig 

telefonálásra. 

Csatlakozás: 

A headset automatikusan csatlakozik a korábban a headsethez csatlakoztatott készülékhez, ha a 

készülék be van kapcsolva és csatlakozási tartományon belül van. 

Készenléti üzemmódban és a 7. Power on/off/stop gomb megnyomásával a headset csatlakozik 

ahhoz az eszközhöz, amelyik legutóbb csatlakoztatta a headsetet. 

A mobiltelefont a headset csatlakoztatására használva keresse meg és kattintson a "W1" 

azonosítószámra (a headset modellneve) a headset csatlakoztatásához. 

A kapcsolat megszakítása: 

A fejhallgató leválasztásához a következőképpen járjon el: 

Zárja be a mobil Bluetooth funkcióját; Vagy kapcsolja ki a fejhallgatót. 

Megjegyzés: ha a headset egyszer leválasztja a mobiltelefont, 5 perc múlva automatikusan 

kikapcsol.  

Zenelejátszás a mobiltelefonon: 

Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató csatlakozik az A2DP (Advanced Audio 

Distribution Profile) üzemmódhoz a mobiltelefonján. Ezután a fejhallgató a QVRCP (The Audio/Video 

Remote Control Profile) szolgáltatáson keresztül távolról vezérelheti a mobiltelefon zenelejátszóját. 

 

Telefonhívások fogadása zenelejátszás közben: 

Ha zenehallgatás közben telefonhívás érkezik, a mobiltelefon zenelejátszója automatikusan szünetet 

tart, és lejátssza a csengőhangot. A telefonhívás fogadásához nyomja meg röviden a 7.Power 

on/off/stop gombot gombot. A mobiltelefon zenelejátszója folytatja a zenelejátszást, amint a 

telefonhívás véget ér. A zenelejátszás folytatásához esetleg meg kell nyomnia a 7.Power on/off/stop 

gombot gombot, vagy működtetnie kell a mobiltelefont. (Ez a mobiltelefonok beállításaitól függ.) 

Zene lejátszása és szüneteltetése: 

Zene lejátszása közben nyomja meg röviden a 7. Power on/off/stop gombot gombot a zene 

szüneteltetéséhez, majd nyomja meg újra a 7. Power on/off/stop gombot gombot a zene 

lejátszásának folytatásához. 

A hangerő beállítása: 

Zenelejátszás közben nyomja meg hosszan a "V+" gombot a hangerő növeléséhez. A hangerő 

csökkentéséhez nyomja meg hosszan a "V-" gombot. 
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Dalok váltása: 

Zene lejátszása közben nyomja meg röviden a "V+" gombot a következő dalra való átváltáshoz, vagy 

nyomja meg röviden a "V-" gombot az előző dalra való átváltáshoz. 

Alacsony feszültség érzékelése: 

A fejhallgató a "Battery Low" (Alacsony töltöttségű akkumulátor) hanggal jelzi, ha a feszültség 3,2 V-

nál alacsonyabb, és kikapcsol, ha a feszültség 3,0 V-nál alacsonyabb. 

Figyelem: Kérjük, töltse fel az akkumulátort, amint meghallja a "Battery Low" felszólítást, hogy ne 

rövidítse le az akkumulátor élettartamát. 

USB töltés: 

DC5V±0,25 /1A  töltő. A piros fény jelzi a töltési állapotot. 

Ha teljesen feltöltődött, a piros fény kialszik, és a kék fény bekapcsol. 

Bluetooth tanúsítás: 

A Bluetooth technológia megfelel a nemzetközi szabványoknak. 

AUX IN:  

3,5 mm-es audiokábel csatlakoztatása a vezetékes fejhallgatóként való használathoz. A 3,5 mm-es 

audiokábel csatlakoztatása után a Bluetooth automatikusan kikapcsol, és azonnal jelzi, hogy "Power 

Off". 

Alacsony késleltetés és 7.1 csatornás 3D surround mód szimulálása: 

Kérjük, kattintson duplán a 9. Váltógomb a 7.1 3D sztereó hangzáshoz gombra, hogy alacsony 

késleltetésű játékmódba kerüljön. Ez az üzemmód megnyitja a 3D surround és szimulálja a 7.1 

csatornás hatást. Az alacsony késleltetés akár 53 ms is lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

Rendellenességek megoldásai 

A mobiltelefon nem találja a Bluetooth-fejhallgatót? 

A) Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-fejhallgató be van-e kapcsolva vagy ki van-e kapcsolva (ha be van 

kapcsolva, a kék és a piros jelzőfény felváltva villog). 

B) Ha be van kapcsolva, de még mindig nem tud keresni, indítsa újra a Bluetooth és a mobiltelefont. 

A Bluetooth-fejhallgató és a mobiltelefon csatlakoztatása után megszakad a kapcsolat vagy 

zaj keletkezik? 

A) A Bluetooth-áramellátás alacsony, a Bluetooth-fejhallgatót minél hamarabb fel kell töltenie; 

B) A telefon és a Bluetooth között akadály van, vagy a távolság meghaladja a jel vételi távolságát, 

kérjük, ne tegye a kezét a Bluetooth-ra. A jel folyamatos stabilitásának fenntartása érdekében pedig 

próbálja meg a Bluetooth-t és a mobiltelefont azonos irányban tartani. 

Más Bluetooth-telefon használók hallhatják-e a beszélgetésemet? 

Ha a fejhallgatót Bluetooth-mobiltelefonnal párosítja, a dedikált összekötő útvonal csak e két 

Bluetooth-eszköz számára jön létre. A headsetekhez használt Bluetooth-technológiának 

megfelelően harmadik felek számára nem könnyű a beszélgetések lehallgatása, és a Bluetooth 

vezeték nélküli jelek rádiófrekvenciás teljesítménye jóval kisebb, mint a normál mobiltelefonoké, így 

ezeket a jeleket harmadik felek nehezen észlelik. 

Mi történik, ha a mobiltelefon és a Bluetooth-fejhallgató közötti távolság meghaladja a 

tényleges távolságot? 

Ha a mobiltelefon és a Bluetooth-fejhallgató közötti távolság meghaladja az effektív távolságot, a 

mobiltelefon és a Bluetooth-fejhallgató közötti kapcsolat automatikusan megszakad. Amikor 

visszatér a tényleges távolságba, a mobiltelefon és a Bluetooth-fejhallgató automatikusan, 

mindenféle beállítás nélkül csatlakozik. Egyes telefonok azonban nem támogatják ezt a funkciót, és a 

Bluetooth-eszközt meg kell keresni a Bluetooth eszközök listájában, majd csatlakoztatni kell. 
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Fontos információk: 

A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerőn történő 

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

rövidebb a biztonságos hallgatási idő. 

Ha potenciálisan veszélyes helyeken tartózkodik, kérjük, hagyja abba a fejhallgató használatát a 

sérülések vagy meghibásodások elkerülése érdekében. 

Kérjük, ne tegye ki a fejhallgatót magas hőmérsékletű helyeken, például fűtőberendezések 

közelében vagy a közvetlen napfénynek kitett autóban. 

Kérjük, ne merítse a fejhallgatót vízbe. 

Kérjük, ne használjon alkoholtartalmú ammóniát a tisztításhoz. Ha szükséges, kérjük, használjon 

puha kendőt a tisztításhoz. 

Ne tárolja a fejhallgatót olyan helyen, ahol a hőmérséklet 15 fok alatt vagy 35 fok felett van. 

Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama lerövidülhet. 

Kérjük, használja a megadott USB töltőeszközt (töltési feszültség DC5±0,25V). 

Megfelelőségi nyilatkozat: 

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre 

vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy 

tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági 

telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az 

utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. 

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem fordul elő interferencia. Ha ez a 

berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és 

bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az 

alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel orvosolni. 

• Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. 

• Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot. 

• Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint 

amelyikhez a vevő csatlakoztatva van. 

• Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért. 

Vigyázat! A készüléknek a gyártó által nem kifejezetten jóváhagyott bármilyen változtatása vagy 

módosítása érvénytelenítheti a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságot. 

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez 

kötött: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell 

fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. 

A készüléket úgy értékelték, hogy megfeleljen az általános RF-expozíciós követelményeknek. A 

készülék hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható. 

 

 

 

 

 

 

Hivatalos kereskedő tölti ki 

A készülék megnevezése: Wintory W1 wireless gaming fejhallgató 3D sztereó hangzással, 

mikrofonnal, fekete 

 

A készülék EAN száma:  6974191960082  

Cseregarancia módja:   A vásárlás helyén (Xstore – www.e-x.hu, Dentum Store Kft. Nagy László u. 

2. F/8 ) 

Cseregarancia ideje: 12 hónap 

 

 

 

 

 

 

   Kereskedő (pecsét) 

 

Vásárlás dátuma: 2022.  

 

Ezen termék higiéniai okból vissza nem szolgáltatható termék! Vásárlástól való elállás csak 

bontatlan, sérülésmentes matrica, csomagolású termék esetén lehetséges! 


