
 

Micro Headset használati utasítás 

 

Elsőként szeretnénk megköszönni, hogy a spytek.hu-t választotta és egyben gratulálunk, 

mivel mostantól ön egy megbízható minőségi micro headset tulajdonosává vált! 

Ügyeljünk rá, hogy a headset semmilyen körülmények között ne essen a földre vagy 

kemény tárgyra, így az alábbi műveleteket célszerű egy asztal felett elvégezni melyet 

lefedtünk egy puha ruhával.  

A készülék használata pofon egyszerű! A tároló dobozt kinyitva vegyük kezünkbe az apró 

készüléket. Az alábbi ábrák segítenek az elem szakszerű és pontos behelyezésében: 

1. Az elemet a pozitív felével felfelé fordítva, a headsetet az ábrán látható módon tartva 

kezdjük meg a műveletet. 

2. Távolítsuk el az elemtartó fedelét óramutató járásának ellenkező irányú csavarással. 

3. Az elemet a pozitív felével felfelé tartva helyezzük a készülékbe, ügyelve arra, hogy az 

elem pozitív és negatív pólusait ne érintsük egyszerre (ne zárjuk rövidre) ujjunkkal.  

Ügyeljünk a helyes polaritásra! Fordítva behelyezett elem a készüléket tönkreteszi! 

Abban az esetben, ha mégis összezárnánk az elem élettartama jelentősen csökkenhet!  

4. Helyezzük a helyére az elemtartó fedelét, majd óramutató járásának megegyező irányú 

csavarással rögzítsük azt. Ügyeljünk a menet helyes illeszkedésére, ellenkező esetben az 

elemtartó fedele eltörhet, vagy a menet megsérülhet! 

Ügyeljünk az elem behelyezésénél, hogy az elemet fedetlen 
kezünkkel véletlenül se érintsük meg! Abban az esetben, ha 

ez mégis így történne, az elemre rakodó vékony zsírréteg 
megakadályozza az elem tökéletes érintkezését a 

készülékben. Ekkor a headset sípoló, gerjedő hangot ad ki 
magából, mely annak a jele, hogy az elem nincs tökéletes 

helyen vagy szennyezett vagy lemerülő félben van! 



 

 

Legjobb eszköz az elem behelyezésére az alábbi képen látható, melynek végén egy apró 

mágnes található, aminek a segítségével az elemet könnyedén meg tudjuk fogni: 

 A tisztító és elem be – ki helyező eszközt web 

áruházunkban be tudja szerezni a Micro 

headset/Kiegészítők menüpont alatt. 

 

 

 

 

Használat előtt tisztítsuk meg hallójáratunkat egy erre alkalmas fültisztító segítségével. 

Óvatosan csúsztassuk hallójáratunkba a kúpos végével befelé. 

Alapzaj: A fülhallgató az elem behelyezését követően azonnal bekapcsol! Bekapcsolás után halk 

zúgó hangot, un. fehérzajt bocsát ki magából. Elektromágneses terek, elektromos árammal 

működő készülékek közelében búgó hangot hallhatunk. 

Használat után: A készüléken található átlátszó damil szálat megfogva kihúzzuk fülünkből, 

majd az elemtartó ajtaját kinyitjuk. Az elemet eltávolítjuk és a készüléket óvatosan 

megtisztítjuk. A tároló dobozba zárt elemtartóval behelyezve szobahőmérsékleten tároljuk. 
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