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1. ÜDVÖZLÜNK
Köszönjük, hogy a Jabra Sport Pulse 
Wireless terméket választottad. 
Reméljük, hogy élvezni fogod!

A Jabra Sport Pulse Wireless jellemzői
• Fülben mérő biometrikus pulzusmonitor.
• Integrált edzés menedzsment a Jabra 

Sport Life applikációval.
• Zene vezérlése és hívások kezelése 

közvetlenül a fejhallgatóról. 
• Hitelesített IP55 szintű védelem, leejtés, 

hajlítás, kosz, hőmérséklet és páratarta-
lom ellen tesztelve. 

• Minden Bluetooth okos eszközhöz – 
telefonok, számítógépek, tabletek, stb. 
– csatlakoztatható.

2. FEJHALLGATÓ ÁTTEKINTÉSE
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2.1 TARTOZÉKOK

3. HOGYAN VISELD

3.1 EARGEL CSERÉJE
Az optimális audio élmény elérése 
érdekében próbálj ki többféle méretű 
EarGelt is. A készüléknek feszesen és 
biztosan kell állnia a füleidben.
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3.2 EARWING CSERÉJE
Hogy edzés közben is a legstabilabban áll-
jon a füledben, próbálj ki többféle EarWing 
formát is. 

1. Vedd le az éppen használt EarWing- 
et, majd húzd az új EarWinget a 
fülhallgatóra a képen látható módon. 
Elképzelhető, hogy az EarWinget 
egy kicsit szét kell húznod, hogy a 
helyére menjen.

2. Az EarWing teteje stabilan kell álljon 
a fül nyílás peremén.

3.3 A FITCLIP HASZNÁLATA.
Tedd fel a Fitclipet a kábelre és igazítsd be 
ahogy neked jó.
Normál Fitclip stílus

Optimális Fitclip stílus

Egyszerű Fitclip stílus

3.4 A PULZUS MÉRÉSE
A pulzusmérő szenzor a bal oldali fülhall-
gatóban található.
A pontos méréshez elengedhetetlen, hogy 
a fühallgató pontosan illeszkedjen, és 
hogy a megfelelő EarGelt és EarWinget 
viseld. Célszerű az összes EarGelt és Ear-
Winget végigpróbálni.

3.5 HOGYAN VISELD VIDEÓK
A fülhallgató viseléséről a 

jabra.com/sportpulsewireless 
oldalon találsz bemutató videókat.

4. A FÜLHALLGATÓK TÖLTÉSE
Húzd hátra az EarWinget a jobb fülhallga-
tón az USB töltőcsatlakozó eléréséhez. 
Csatlakoztass hozzá egy bármilyen USB 
kábelt vagy töltőt, majd csatlakoztasd a 
másik végét megfelelő áramforráshoz. 

A fülhallgató feltöltése kb. 2 órát vesz 
igénybe.
MEGJEGYZÉS: Ha számítógépről töltöd a 
fülhallgatód, akkor győződj meg róla, hogy a 
számítógép támogatja az USB töltési protokollt.



5. CSATLAKOZTATÁS
Az első alkalommal, amikor a Jabra Sport 
Pulse Wireless fejhallgatót bekapcsolod, 
akkor az azonnal megpróbál a közelben 
lévő valamelyik Bluetooth képes mobiltele-
fonhoz csatlakozni.

5.1 CSATLAKOZTATÁS EGY ÚJ VAGY 
EGY MÁSODIK MOBILTELEFONHOZ
1. Kapcsold be a Blutetooth-t a telefonodon
2. Nyomd meg és tartsd benyomva a 

multifunkciós gombot a fülhallgató 
vezérlő egységén, amíg a jobb fülhall-
gatón a visszajelző fény el nem kezd 
kéken villogni. Engedd el a gombot.

3. Kövesd a hangutasításokat a 
mobiltelefonhoz való csatlakozáshoz.

MEGJEGYZÉS: Ha egyszerre két mobiltelefont 
is csatlakoztatsz a Jabra Sport Pulse Wireless 
fejhallgatóhoz, akkor ki kell választanod, hogy 
melyik telefont szeretnéd használni telefonálás-
hoz / zenéhez / edzéshez. Nyisd ki a Bluetooth 
menüt azon a telefonodon, amit használni 
szeretnél, majd az eszközök listájáról válaszd ki 
a Jabra Sport Pulse Wireless fejhallgatót.

6. JABRA SPORT LIFE APP
A Jabra Sport Life applikáció egy ingyenes 
alkalmazás, amivel létrehozhatod, nyomon 
követheted és személyre szabhatod az 
edzéseidet, hallgathatod az edzés állapo-
tát, fi gyelheted a szívverésed és még egy 
sor más dolgot is csinálhatsz.

Android letöltés – Google Play
iOS letöltés – App Store

7. HOGYAN HASZNÁLD

7.1 HÍVÁSOK ÉS ZENE
FUNKCIÓ TEENDŐ

Be-/ki 
kapcsolás

Nyomd hosszan (3mp) a 
multifunkciós gombot 
a visszajelző villogásáig

Lejátszás / 
megállítás

Érintsd meg a 
multifunkciós gombot

Hívás 
fogadása / 
befejezése

Érintsd meg a 
multifunkciós gombot

Hivás 
elutasítása

Érintsd meg duplán a 
multifunkciós gombot

Utolsó 
szám 
újrahívása

Amikor nem telefonálsz, 
akkor érintsd meg duplán 
a multifunkciós gombot

Hangerő 
állítása

Érintsd meg a fel vagy 
a le gombot

Némítás Érintsd meg egyszerre 
a fel és a le gombokat

Szám 
átugrása

Érintsd meg és tartsd (2 
mp) a fel vagy a le gombot

Akku 
státusz

Amikor nem telefonálsz 
és nem hallgatsz zenét, 
akkor érintsd meg a fel 
vagy a le gombot

Hangerő fel

Multifunkciós gomb

Hangerő le

Sport gomb

7.2 EDZÉS
Ha a fülhallgatót a Jabra Sport Life Appal 
együtt (vagy másik edzés applikációval) 
használod, akkor irányíthatod az edzést és 
meghallgathatod az edzés frissítéseket a 
Sport gomb megnyomásával.

EDZÉS ELŐTT

A Sport app 
indítása

Érintsd meg a 
Sport gombot

Edzés 
elkezdése

Tartsd nyomva a 
Sport gombot (1 mp)

Pulzusmérő be- 
és kikapcsolása

Nyomd hosszan 
(10 mp) a Sport 
gombot. A pulzus-
mérő alapból be 
van kapcsolva.

EDZÉS KÖZBEN

Ezdés 
megállítása / 
folytatása

Tartsd nyomva a 
Sport gombot (1 mp)

A frissítések 
meghallgatása

Érintsd meg a 
Sport gombot

Frissítések 
lekapcsolása / 
visszakapcsolása

Érintsd meg duplán 
a Sport gombot

7.3 TÖBB HÍVÁS EGYIDEJŰ KEZELÉSE
Ez a fülhallgató egyszerre több hívás 
kezelésére is képes.

FUNKCIÓ TEENDŐ

Jelenlegi hívás 
befejezése, 
következő hívás 
felvétele

Érintsd meg a 
multifunkciós 
gombot

Váltás az aktív 
hívás és a tartott 
hívás között

Tartsd benyomva 
a multifunkciós 
gombot (2 mp)

Aktív hívás 
tartása, bejövő 
hívás felvétele

Tartsd benyomva 
a multifunkciós 
gombot (2 mp)

Hívás közben 
bejövő hívás 
elutasítása

Érintsd meg du-
plán a multifunk-
ciós gombot

7.4 HANGOS TÁJÉKOZTATÓ 
SZÖVEGEK

KATTINTS AMIT HALLASZ

To connect Jabra Sport Pulse 
Wireless, go to the Bluetooth 
menu on your phone and select it 
from the list (A Jabra Sport Pulse 
Wireless csatlakoztatásához menj 
a telefon Bluetooth menüjébe és 
válaszd ki a fülhallgatót a listáról.)

Conneted (Csatlakoztatva)

Two devices connected 
(Két eszköz csatlakoztatva)

Disconnected (Csatlakozás bontva)

Redialing (Újratárcsázás)

Battery low
(Az akkumulátor lemerült)

Battery medium
(Az akkumulátor félig van)

Battery full
(Az akkumulátor fel van töltve)

Muted (Némítva)

Unmuted (Némítás feloldva)

Connection cancelling
(A csatlakozás megszakítva)

Sound prompts on 
(Hangos tájékoztatás be)

Sound prompts off
(Hangos tájékoztatás ki)

Bluetooth smart on
(Bluetooth smart be)

Bluetooth smart off
(Bluetooth smart ki)

Bluetooth smart connected
(Bluetooth smart csatlakoztatva)

Bluetooth smart disconnected
(Bluetooth smart leválasztva)

No device connected
(Nincs eszköz csatlakoztatva)

7.5 BLUETOOTH SMART 
ENGEDÉLYEZÉSE / TILTÁSA
A Bluetooth Smart 
engedélyezésé-
hez és tiltásához 
nyomd meg 
hosszan (10 mp) 
a Sport gombot a 
fülhallgatón.

MEGJEGYZÉS: Ha a Bluetooth Smart le 
van tiltva, akkor a pulzus monitor csak a 
Jabra Sport Life Appban működik.

8. TÁMOGATÁS
8.1 GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK
Nézd meg a Jabra.com/sportpulsewireless 
oldalon a FAQ részt.

8.2 A FEJHALLGATÓ KARBANTARTÁSA
• A fejhallgatót mindig kikapcsolva, 

biztonságos helyen tárold.
• Kerüld az extrém hőmérsékletű 

helyeket (65 °C fölött és -10 °C alatt). 
Az extrém hőmérséklet megrövidíthe-
ti az akkumulátor élettartamát.

9. TECHNIKAI ADATOK
JABRA SPORT 

PULSE WIRELESS
TECHNIKAI ADATOK

Tömeg 16 g

Méretek 18 mm × 21 mm × 32 mm

Mikrofonok MEMS mikrofon

Hangszórók 6 mm-es dinamimus 
hangszórók

Hatótáv 10 m (telefontól is függ)

Bluetooth verzió 4.0

Párosított 
eszközök

maximum 8, egyszerre 
maximum 2 (MultiUse) 

Támogatott 
Bluetooth profi lok

A2DP (v1.2), 
Hands Free Profi le (v1.6), 
Headset profi le (v1.2), 
AVRCP (v1.4)

Beszélgetési / 
Zenehallgatási idő akár 5 óra

Készenléti idő akár 10 nap

Működési 
hőmérséklet -10 °C és 55 °C között

Tárolási 
hőmérséklet -10 °C és 65 °C között

Párosítási kulcs 0000
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