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Bevezetés
Gratulálunk a kiváló hangminőséget és erős basszusokat kínáló, kényelmes, izzadtságálló és
biztonságos kivitelű Fitbit Flyer vezeték nélküli sport fülhallgató megvásárlásához. Szánjon
egy kis időt a biztonsági tájékoztató áttanulmányozására a http://www.fitbit.com/safety
címen.

A csomagolás tartalma
A termék csomagolása a következőket tartalmazza:

Fitbit Flyer
vezeték
nélküli
fülhallgató

3 pár
különböző
méretű
füldugó

2 pár
különböző
méretű
szárnyrész

2 pár
különböző
méretű
fülpánt

Tápkábel

Fülhallgató
tartótok

A dokumentum tartalma
A Flyer fülhallgató ismertetését az audio berendezéshez csatlakoztatással kezdjük. Miután
beállította a termék egyes méreteit, kényelmesen hallgathat zenét, illetve fogadhatja a
telefonhívásokat.
Elmagyarázzuk, hogyan állíthatja be a Flyer fülhallgatót, hogyan csatlakoztathatja további
készülékekhez, valamint hogyan használhatja ki a legjobban. Ha további információkat,
tippeket szeretne kapni, illetve hibamegoldási javaslatokról szeretne olvasni, kérjük, lapozza
át a help.fitbit.com címen található terjedelmes cikkeket.
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A Fitbit Flyer beállításai
A Flyer fülhallgatót Bluetooth® technológiát támogató készülékekhez csatlakoztathatja.
Csatlakoztatását követően a Flyer fülhallgatóval zenét hallgathat és telefonhívásokat
fogadhat.

Bekapcsolás
A Flyer bekapcsolásához nyomja be és tartsa benyomva a bekapcsoló gombot, amíg ki nem
gyullad a LED lámpa. Ha a fülhallgató nem kapcsol be, először fel kell tölteni. Ezzel
kapcsolatos útmutatást a Flyer fülhallgató töltése c. fejezetben olvashat.

NYOMJA BE ÉS TARTSA BENYOMVA.
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Készülékekhez csatlakoztatás
Ha csatlakoztatni szeretné a Flyer fülhallgatót az eszközhöz, először össze kell őket
párosítani, amit villogó kék fény jelez.
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A Flyer fülhallgató első bekapcsolásakor automatikusan elindul az összepárosítás üzemmód,
és Ön továbbléphet a 2 lépéshez.
A fejhallgató összepárosítása új eszközzel:
1. Nyomja be és tartsa 4 másodpercig benyomva a Flyer fejhallgató bekapcsoló
gombját, majd várja meg, amíg a LED villogni nem kezd kék színnel. Ha a bekapcsoló
gombot még azelőtt engedi el, hogy a fülhallgató párosítás üzemmódba kapcsolna, a
fülhallgató ugyan bekapcsol, de nem lesz összepárosítva a készülékkel. Ha a Flyer
fülhallgató nem kapcsol összepárosítás üzemmódba, a bekapcsoló gombot 1
másodpercig benyomva kapcsolja ki, majd ismételje meg a lépést.
2. Nyissa meg a készülék Bluetooth menüjét, majd válassza ki a Flyer-t. A
fülhallgatóban egy hang figyelmezteti arra, hogy a Flyer fülhallgató és a készülék
összepárosítása megtörtént.
Ha a Flyer fülhallgatót új eszközzel párosítja össze, ez az eszköz elmentésre került a
fülhallgató memóriájában. Amint a szóban forgó eszköz ismét a fülhallgató közelébe kerül, a
fülhallgató automatikusan megpróbál majd összekapcsolódni vele. A Flyer fülhallgató akár 8
db Bluetooth technológiával rendelkező eszközt, pl. telefont, tabletet vagy okosórát is képes
elmenteni a memóriájába. Ha a fülhallgató már korábban összepárosításra került 8 másik
eszközzel, és Ön egy új eszközzel próbálja összepárosítani, a fülhallgató elfelejti a
legelsőként összepárosított eszközt.
A memóriában eltárolt eszközök közül a Flyer fülhallgató egyidejűleg kettőhöz csatlakozhat.
Ez azt jelenti, hogy bármely csatlakoztatott készülék segítségével hallgathat pl. zenét és
fogadhat telefonhívásokat. A Flyer fülhallgató bekapcsolásakor hangjelzés értesíti arról,
hogy pillanatnyilag hány készülék csatlakozik hozzá. A helyes összekapcsolódáshoz
elengedhetetlen, hogy az audio eszköz és a Flyer fülhallgató kölcsönösen egymás közelében
legyen. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fülhallgató segítségével egyidejűleg egyszerre csak
egy eszköz hallgatható. Ha a két csatlakoztatott eszköz között át szeretne váltani, állítsa le az
első eszköz lejátszását, majd indítsa el a másik eszköz hangjának lejátszását. A Flyer
fülhallgató csatlakoztatásával kapcsolatos további tudnivalókat a help.fitbit.com oldalon
találja.

MEGJEGYZÉS:

Ha a Flyer fülhallgató két készülékhez csatlakozik, a közöttük lévő manuális
átkapcsoláshoz nyissa ki a használni kívánt eszköz Bluetooth menüjét, majd
válassza ki a Flyer opciót a csatlakoztatott eszközök listájából.

Csatlakoztatás Fitbit Ionic-hoz
Ha Fitbot Ionic órát használ, párosítsa össze a Flyer fülhallgatóval, és hallgasson különböző
audio tartalmakat - zenét, hangoskönyveket és podcastokat. A Flyer fülhallgató
összepárosításához nyomja be és tartsa 4 mp-ig benyomva a bekapcsoló gombot, majd
várjon, amíg a LED kéken nem kezd villogni, ami azt jelenti, hogy a fülhallgató párosítás
üzemmódba kapcsolt.
3
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A Flyer összepárosítása az Ionic-kal:
1.
2.
3.
4.

Nyissa meg az Ionoic-on a Settings (beállítások) alkalmazást.
Kattintson a Bluetooth-ra.
Kattintson a + New device (új eszköz hozzáadása) gombra.
Amint a Ionic megtalálja a Flyer-t, a képernyőn a Flyer-re kattintva párosítsa
össze a Flyert fülhallgatót az Ionic órával. Az összepárosítást követően az Ionic
képernyőjén egy zöld gomb jelenik meg, a Flyer fülhallgatóban pedig
figyelmeztető hangjelzés hallható.

A jövőben a Flyer fülhallgató mindig automatikusan megpróbál hozzácsatlakozni a
közelében található Ionic órához. Ha lehetővé kívánja tenni mindkét eszköz
hozzákapcsolódását, a Ionic képernyőjének bekapcsolásával felébreszti az eszközt. A Flyer
fülhallgató Ionic órához csatlakoztatásával kapcsolatos további tudnivalókat a
help.fitbit.com címen találja.

Nyelvválasztás
A Flyer fülhallgató különböző figyelmeztetések - például bekapcsolás, kikapcsolás, akku
töltöttségi szint és a fülhallgatóhoz jelenleg csatlakoztatott eszközök száma - esetén
különböző hangjelzéseket ad. A fülhallgató hangjelzései gyárilag angol nyelvűek.
Amennyiben a lejátszásuk nyelvét módosítani szeretné, nyomja meg egyszerre a táplálás és
a kiválasztás gombot. E két gomb ismételt lenyomásával a következő nyelvre léptethet.
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NYELVVÁLASZTÁS

A nyelvválasztás funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre, ha a hanglejátszás le van
állítva, és telefonbeszélgetés sem zajlik. A támogatott nyelvek sorrendje a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Angol
Francia
Olasz
Német
Spanyol
Kínai
Koreai
Japán
Semmilyen nyelvi (csak hangtónusok)
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Testre szabás
A Flyer fülhallgató csomagolásában füldugók, szárnyrészek és fülpántok is megtalálhatók.
Mielőtt a fülhallgatót a fülébe helyezné, biztonságos és kényelmes módon rögzítse a
füldugókat, fülpántokat és szárnyakat.

A füldugó kiválasztása
Az optimális kényelem és hangminőség érdekében olyan füldugót válasszon, amely
kényelmesen illeszkedik a hallójáratába. A Flyer fülhallgatóhoz három különböző (kis,
közepes és nagy) méretű füldugó párt mellékelünk; az optimális méret kiválasztásához
ajánlott mindhárom füldugó méretet kipróbálni. A külső zaj csökkentése, valamint a legjobb
hangminőség elérése érdekében válassza ki a hallójáratba legjobban illeszkedő füldugót.

MEGJEGYZÉS:

Elképzelhető, hogy a jobb és a bal fülébe más és más méretű füldugó
illeszkedik optimálisan.

A füldugó felhelyezéséhez fogja a fülhallgatót az egyik kezébe és a füldugót a másikba.
Nyomja a füldugót a fülhallgatóból kiálló szárra, amíg tökéletesen rá nem simul.
A lehúzásához két ujjával fogja meg a füldugót, majd húzza le.

Szárnyak vagy fülpántok kiválasztása
A Flyer fülhallgatóhoz 2 pár szárnyat és 2 pár fülpántot mellékelünk, kis és nagy méretben.
Ajánlott kipróbálni mindkét szárny és fülpánt szettet annak kiderítése érdekében, hogy
melyik méret biztosítja legjobban a kényelmes és biztonságos viselést. Mindkét szárnynak
és fülpántnak illeszkednie kell a fülbe, valamint rögzítenie kell a fülhallgatót az adott helyen.
6

A szárnyak vagy fülpántok csatlakoztatása:
1. Csúsztassa rá a szárny vagy fülpánt alsó szélét a fülhallgató íves részére.
2. Nyomja lefelé a szárny vagy a fülpánt felső részét, és csúsztassa a fémsapka alá.
Helyes becsúsztatás esetén a helyére ugrik.

A szárny vagy a fülpánt eltávolításakor fogja meg az ujjaival az alsó részt, majd húzza le a
fülhallgatóról.
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MEGJEGYZÉS:

Ha a fülhallgató nem illeszkedik megfelelően a helyére a fülbe, próbálja
meg felcserélni a jobb és bal fülpántot.

A fülhallgató viselése
A helyes tartozékok kiválasztását követően ajánlott a Flyer fülhallgatót a nyak mögé
akasztva, kezelőszervekkel a jobb oldalon viselni. A fülhallgatót a kábel elcsúsztatható
rögzítő elemének meghúzásával rögzítheti.

A Flyer fülhallgatók legkényelmesebb pozíciójának és viselésének érdekében további
információkat a help.fitbit.com oldalon talál.
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A kezelőszervek leírása
A Flyer szórólap kezelőszervén 3 gomb található. Ezek segítségével szabályozhatók a
zenehallgatás és a telefonhívások.

FEL

KIVÁLASZT

LE

Hangerő
A fel és le gombokkal a zene és a telefonhívások hangereje az alábbi táblázatban látható
módon szabályozható.
Funkció

Művelet

Hangerő növelése

Nyomja meg a fel
gombot

Hangerő
csökkentése

Nyomja meg a le gombot

Mikrofonok
Amennyiben a Flyer fülhallgatót a telefonhoz hangasszisztens (pl. Siri, Google Assistant vagy
Cortana) segítségével csatlakoztatja, közelben található telefon esetén a Flyer fülhallgató
mikrofonja segítségével igénybe veheti a hangasszisztenst.
9

Telefonbeszélgetés közben a hangasszisztens nem érhető el. A hangasszisztens elérésével
kapcsolatos utasítások az alábbi táblázatban találhatók.
Funkció

Művelet

Hangasszisztens bekapcsolása

Nyomja meg, és tartsa benyomva a
kiválasztás gombot

A hangasszisztens kikapcsolása

Nyomja meg, és tartsa benyomva a
kiválasztás gombot

Amint bekapcsolja a hangasszisztenst, a Flyer fülhallgató mikrofonja érzékeli az Ön
hangját, és lehetővé teszi a használatát anélkül, hogy közvetlenül a telefonba kellene
beszélnie. A hangasszisztens használatával kapcsolatos további információkat a
help.fitbit.com címen találja.

Hangerő növelés
A zene hangerejének növeléséhez növelje a teljesítményt. Ha a beállítást be- vagy ki
szeretné kapcsolni, nyomja meg röviden egyszerre a Fel és Le gombokat.

BENYOMNI

HANGERŐ
NÖVELÉSE
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Hangfigyelmeztetést hall, amely arról értesíti, hogy a hangerő növelés be vagy ki van
kapcsolva. A Flyer fülhallgató addig működik emelt hangerővel, amíg Ön ismét meg nem
változtatja azt. A hangerő növelésének kikapcsolása segít takarékoskodni az akkuval. A
teljesítménynöveléssel kapcsolatos további információkat lásd itt: help.fitbit.com.

Hanglejátszás
A hanganyag meghallgatásához nyomja meg a csatlakoztatott eszközön lévő lejátszás
gombot. A hanglejátszás bekapcsolását követően vezérléshez használja a Flyer fülhallgatót a
következő táblázatban látható módon.
Funkció

Művelet

Leállítás / folytatás

Nyomja meg a választás gombot

Következő szám

Nyomja be, majd tartsa benyomva a
fel gombot, vagy nyomja meg
kétszer a kiválasztás gombot

Előző szám

Nyomja be, majd tartsa benyomva a
le gombot, vagy nyomja meg
háromszor a kiválasztás gombot

Telefonhívások
Ha a fülhallgató telefonhoz van csatlakoztatva, használja a bejövő hívás fogadásához vagy
elutasításához, illetve a hívások közötti léptetéshez. Bejövő hívás esetén a hanganyag
lejátszása automatikusan megszakad, és így Ön fogadhatja a hívást. Ha a bejövő
telefonhívásokat a Flyer fülhallgató segítségével kívánja kezelni, az ezzel kapcsolatos
tájékoztatást a következő táblázatban találja.
Funkció

Művelet

Bejövő hívás fogadása

Nyomja meg a választás gombot

Bejövő hívás elutasítása

Nyomja be, és tartsa benyomva a
gombot

Aktuális hívás befejezése

Nyomja meg, és tartsa benyomva a
kiválasztás gombot

Váltás bejövő hívásra;
aktuális hívás tartása

Nyomja meg a választás gombot

Váltás bejövő hívásra;
aktuális hívás befejezése

Nyomja meg, és tartsa benyomva a
kiválasztás gombot

Bejövő hívás elutasítása;
az aktuális beszélgetés
folytatása

Nyomja be, és tartsa benyomva a
gombot

11

Az akkumulátor üzemideje és töltése
Az akkumulátor aktuális állapotának ellenőrzése
A Flyer fülhallgató be- vagy kikapcsolásakor kigyullad az akkumulátor állapát jelző lámpa,
illetve hangüzenet hallható.

Bekapcsolt állapotban a Flyer akkujának aktuális állapotát bármikor leellenőrizheti, ha
röviden benyomja a bekapcsoló gombot.
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Számos csatlakoztatott eszköz esetében a Flyer fülhallgató akkujának állapota közvetlenül
magán az eszközön látható. Ha a Flyer fülhallgató a Ionic órához csatlakozik, az akku állapota
az óra kijelzőjén látható (az órát mutató kijelző jobbra húzásával).
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, vagy nagyon alacsony, a LED vörös színűre
változik, és hangüzenet figyelmezte az akku alacsony töltöttségi szintjére. A LED lámpa egyes
színeivel kapcsolatos további tájékoztatást az alábbi táblázat tartalmazza.

LED színe

Akkumulátor töltöttségi
állapota
Hangjelzés

Fehér fény

Feltöltött

Full battery

Fehér fény

Közepesen feltöltött

Medium battery

Vörös fény

Alacsony töltöttségi szint

Low battery

Villogó vörös fény

Nagyon alacsony
töltöttségi szint

Very low battery

A Flyer fülhallgató töltése
Ha fel szeretné tölteni a Flyer fülhallgatót, csatlakoztassa a Micro-USB csatlakozókábelt a
Flyer fülhallgató fedél alatti töltő portjába, majd csatlakoztassa a tápkábelt a számítógép
USB portjába, vagy UL szerint tanúsított hálózati USB töltőbe.
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A Flyer fülhallgató töltése közben a LED dióda színe az aktuális töltöttségi szint
függvényében változik. A fülhallgató akkor teljesen feltöltődött, ha a LED színe fehér. A
fülhallgató teljes feltöltése akár 2 órát is igénybe vehet. A Flyer fülhallgató töltése során
látható LED színek jelentését a következő táblázat ismerteti.
A LED színe

Akku állapota.

Fehér fény

Teljesen feltöltött

Sárga fény

Közepesen feltöltött

Vörös fény

Alacsony töltöttségi szint

A Flyer fülhallgató törlése
A Flyer fülhallgató valamennyi összepárosított eszköz memóriájából kitörölhető, a
hangfigyelmeztetések nyelve pedig visszaállítható angolra. Ha törölni szeretné a fülhallgatót,
nyomja meg a következő gombokat az alábbi sorrendben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fel
Le
Fel
Le
Fel
Kiválasztás

A törlés befejezését követően a kontrollfény egymás után 5x fehéren felvillan, majd a Flyer
fülhallgató kikapcsol.
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Viselés és ápolás
A fülhallgatót időnként meg kell tisztítani. További információkért lásd:
http://www.fitbit.com/productcare oldalt.

Füldugók, szárnyak és fülpántok
Távolítsa el a füldugókat és a szárnyakat vagy fülpántokat, majd tisztítsa meg őket vízzel
vagy nedves ruhával. Ehhez kizárólag vizet használjon. Mielőtt ismét használatba venné a
fülhallgatót, hagyja teljesen megszáradni.

Fitbit Flyer
A fülhallgató puha, nedves ruhával tisztítsa meg. Ehhez kizárólag vizet használjon. A
fülhallgató ellenáll az esőnek, izzadtságnak és fröccsenő víznek, de soha nem merítse vízbe.
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Fitbit Flyer - Általános információk és
műszaki adatok
Anyagok
A Flyer fülhallgatót szilikon, polikarbonát, poliuretán, elasztomerek és alumínium
kombinációja alkotja. Ezek az anyagok lehetővé teszik, hogy a fülhallgató rugalmas, tartós
és könnyű legyen.

Vezeték nélküli technológia
A fülhallgató Bluetooth 4.2. transceiver-t tartalmaz

Akku
A Flyer újratölthető lítium-ion akkut tartalmaz.

Méret
Fitbit Flyer

Tömeg

Tápkábel hossza

20 g

50 cm

Audio
Frekvencia-tartomány

20 Hz-20 kHz

Bemenet

2 mikrofon

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet

-20-tól 45°C-ig

Relatív páratartalom

Akár 90 % (60°C-on) a működőképesség
sérülése nélkül
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-30-tól -20°C-ig
Nem üzemi hőmérséklet
45-től 60°C-ig

Vízálló

Fröccsenő vízzel szemben ellenálló. Ne merítse
folyadékokba.

Figyelem!
A halláskárosodás megelőzése érdekében soha ne hallgasson semmilyen
hanganyagot hosszabb ideig nagy hangerővel.

Ne próbálja meg maga kicserélni az akkukat - ellenkező esetben megsérülhetnek, ami a
túlmelegedésüket és személyi sérülést okozhat.

További információk
A Flyer fülhallgatókkal kapcsolatos hibaelhárítási és egyéb segítség a help.fitbit.com
oldalon található.

Áru-visszaadási szabályok és jótállás
Az áru Fitbit.com áruházban történő visszaadásával, illetve a jótállással kapcsolatos
információk a fitbit.com/returns oldalon olvashatók.
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Törvényi és biztonsági figyelmeztetések
A modell neve: FB205

Európai Unió (EU)
Egyszerűsített EU Megfelelőségi Nyilatkozat
A Fitbit, Inc. ezúton kijelenti, hogy az FB205 típusú rádió-berendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege az alábbi
internetes címen érhető el: http://www.fitbit.com/safety.

Biztonsági nyilatkozatok
A készülék vizsgálatai során igazolást nyert, hogy megfelel a következő EN szabványok
követelményeinek megfelelő biztonsági rendelkezéseknek: EN60950-1:2006 + A11:2009 +
A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.

Frekvenciával kapcsolatos információk
Frekvencia-tartomány (MHz): 2400-2483,5
Legnagyobb EIRP teljesítmény a tartományban (dBm): 8,89
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