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Töltő tok Fülhalgató Töltőkábel Hasunálati útmutató 

 

Köszönjük szépen, hogy megvásárolta termékeinket. A 

használat előtt,  kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az 

útmutatót. 

 
 

 
Érintőgomb 

FÜLHALLGATÓ 

 
 

LED Indikátor 

 
 
 

INSTRUKCIÓK 

 
 

CSOMAG TARTALMA 
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Mikrofon Töltő érintkezők 



3 EN 

 

 
TÖLTŐ TOK 

 
 

Micro USB töltő csatlakozó 

 
Töltő érintkezők Töltő tok indikátor 

 

 

 

Helyezze a fülhallgatót a fülébe és forgassa el, hogy 
kényelmesen elférjen. 

HOGYAN KELL VISELNI 
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RENDSZER 
ÁLLAPOT 

INDIKÁTOR ÁLLAPOTOK 

Bekapcsolás A LED indikátor 1 másodpercig kék marad. 

Kikapcsolás A LED indikátor kétszer pirosan villog. 

Párosítási mód A LED indikátor felváltva villog pirosan és kéken. 

Töltés A LED indikátor piros marad. 

Teljesen feltötlve A LED indikátor kialszik. 

 

 

RENDSZER 
ÁLLAPOT 

INDIKÁTOR ÁLLAPOTOK 

Töltés A töltőtok indikátor lassan villog kéken. 

Teljesen feltöltve A töltőtok indikátor kék marad. 

 

Töltse fel a fülhallgatót 
Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba.

TÖLTŐ TOK INDIKÁTOR LEÍRÁS 

HOGYAN TÖLTSE 

 
 

FÜLHALLGATÓ LED INDIKÁTOR ÚTMUTATÓ 
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Töltse fel a töltőtokot 

1) Csatlakoztassa az USB-kábel kis végét a töltőtok 

Micro USB-portjához. 

2) Csatlakoztassa a másik végét egy USB fali töltőhöz 

vagy számítógéphez (DC 5V), amely be van 

kapcsolva.. 

 

 

MEGJEGYZÉS: Ha a fülhallgató akkumulátorának 
töltöttségi szintje alacsony, akkor egy hang-

emlékeztető hallható. 

MEGJEGYZÉS: A töltőtok teljes feltöltése körülbelül 2 

órát vesz igénybe. Egy teljesen feltöltött töltőtok 

körülbelül háromszor képes feltölteni a fülhallgatót. 
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Bekapcsolás: Nyissa ki a töltőtok fedelét, és vegye ki a 

fülhallgatót.. 

Kikapcsolás: Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba. 

 

Be- / kikapcsolás: Érintse meg és tartsa lenyomva 5 
másodpercig a bal / jobb fülhallgató érintőgombját.

 
 

1) Kapcsolja be a készüléke Bluetooth-ját. 

2) Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból. A fülhallgatók 

automatikusan párosítási módba lépnek és a LED 

indikátor felváltva villog pirosan és kéken.

MEGJEGYZÉS: Amikor a két fülhallgató párosul a 

telefonnal,Az egyik fülhallgató manuális kikapcsolása, 

kikapcsolja a másikat is. 

 

 

PÁROSÍTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS 
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 3) Válassza ki a „HT30” lehetőséget a készüléke által talált 
eszközök listájáról. 

MEGJEGYZÉS: 

Győződjön meg arról, hogy a fülhallgató és a 

készüléke egymás mellett vannak, 10 méteres 

távolságon belül, és nincsenek akadályok 

közöttük.  

Ha a párosítás nem sikerült, helyezze vissza a 

fülhallgatókat a töltőtokba, és ellenőrizze, hogy ki 

vannak-e kapcsolva. Ezután ismét párosítsa a 
fülhallgatót a készülékével.. 

Ha a fülhallgatók be van kapcsolva, de nincs 

párosítva Bluetooth-eszközzel, 5 perc múlva 

automatikusan kikapcsolnak. 

A fülhallgató bekapcsoláskor automatikusan 

csatlakozik az utoljára párosított Bluetooth-

eszközhöz. A fülhallgató bekapcsolása előtt 

kapcsolja be a készüléke Bluetooth-ját. 

 

Ezek a fülhallgatók elsődleges-másodlagos kapcsoló funkcióval 
rendelkeznek. 

Ha a fülhallgatót már csatlakoztatta egy Bluetooth-

eszközhöz: Ha kiveszi a fülhallgatót, az normál módon 

csatlakozik és használható. A használat során, ha 

kiveszi a másikat is a töltőtokból, akkor azok párosulnak 

egymással, így mindkét fülhallgatót használhatja. 
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Ha mindkét fülhallgató csatlakoztatva van a telefonjához, 

függetlenül attól, hogy melyik kerül vissza a töltőtokba, 

megszakítás nélkül használhatja a másikat. 

 

 

FUNKCIÓ MIT KELL TENNI 

Lejátszás / 
Szünet 

Koppintson a bal / jobb fülhallgató érintőgombjára. 

Következő 
szám 

Koppintson duplán a bal / jobb fülhallgató 
érintőgombjára. 

Előző szám Koppintson háromszor a bal / jobb fülhallgató 
érintőgombjára.. 

 

 

FUNKCIÓ MIT KELL TENNI 

Válasz / Vége Koppintson a bal / jobb fülhallgató érintőgombjára. 

Elutasítás Koppintson duplán a bal / jobb fülhallgató 
érintőgombjára.. 

FÜLHALLGATÓ FUNKCIÓK 

HÍVÁS FUNKVIÓK 
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AMiután csatlakoztatta a fülhallgatót a telefonjához, 

érintse meg a és tartsa lenyomva az érintőgombot 2 

másodpercig, majd vele el az ujját az érintőgombról. 

A kilépéshez érintse meg és tartsa lenyomva ismételten 2 

másodpercig az érintőgombot. (Ez a funkció csak akkor 

működik, ha a telefonnak van hangvezérlő funkciója; 

kérjük, olvassa el a telefon útmutatóját. 

 

A fülhallgatókat és a töltőtokot csak száraz, puha pamut 

vagy azzal egyenértékű törlőkendővel tisztítsa. 

 

A párosítás sikertelen. 

Ha a párosítás sikertelen, ellenőrizze a következő 
pontokat: 

1) Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba, és 
ellenőrizze 

hogy ki vannak kapcsolva. 

2) Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból, így 
automatikusan belépnek a párosítási módba. 

3) Válassza ki a telefonban a „HT30” elemet a 

FÜLHALLGATÓ ÉS A TÖLTŐTOK 
TISZTÍTÁSA 

GYI
K 

 
 

TELEFON HANGVEZÉRLÉSÉNEK AKTIVÁLÁSA 
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párosításhoz. 

 

Ha a párosítás továbbra sem sikerül, ellenőrizze a 
következő pontokat: 

1) Ellenőrizze, hogy a fülhallgatók a Bluetooth-eszköz 
mellett vannak-e 10 méteren belül, és nincsenek köztük 
akadályok. 

2) Nincsenek jelzavarok a közelben (ellenőrizze a kérdést 
"A kapcsolat nem stabil" jelzavarok esetén). 

3) Próbálja meg újraindítani a Bluetooth-eszközt 

Korábban a fülhallgatókat párosítottam a telefonommal, de 
nem sikerült újra párosítsam őket a telefonommal. 

 Kapcsolja be a telefon Bluetooth-ját, és a „Saját 
készülékek” menüben válassza a „HT30” 
lehetőséget, és érintse meg a „①” -> „Felejtse el ezt 
az eszközt” lehetőséget. Ezután ismét párosítsa a 
fülhallgatót a telefonjáva. 

A kapcsolat nem stabil 

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth csatlakozási 

távolság 10 lábon belül van, és a fülhallgató és a 

Bluetooth-eszköz között nincs tárgy, a közelben nincs 

rádió vagy WIFI interferencia.. 

A készülék gyorsan lemerül. 

A fülhallgató lejátszási ideje a hangerő és az 

audiotartalom függvényében változik. Kérjük, 

helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba, hogy 

elkerülje a felesleges áramfogyasztást. 

A töltőtokban feltöltött fülhallgatók újra csatlakoznak 

a telefonomhoz 
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.Ha a töltőtok töltés közben lemerült, a füldugók 

automatikusan bekapcsolnak, és újra 

csatlakoznak az utoljára párosított Bluetooth -

eszközhöz. Ha a fülhallgató nincs párosítva a 

Bluetooth-eszközzel, akkor 5 perc múlva 

automatikusan kikapcsol. 
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Bluetooth verzió v 5. 0 

 
Akkumulátor (mindkét fülhalgató) 

 
30mAh 

 
Akkumulátor (töltőtok) 

 
300mAh 

 
Fülhalgató töltési ideje 

 
Kb. 1 óra 

 
Töltő tok töltési ideje 

 
Kb. 2 óra 

 
Bemeneti besorolás 

 
DC 5V / 1A 

 
Zene lejátszási / hívási idő 

 
4-5 óra töltésenként 

 
Használat töltő tokal 

 
Akár 20 óra 

 

Bluetooth kapcsolat távolsága 
 

Legfeljebb 10m (nincs akadály köztük) 

 

Támogatott protokollok 
 

A2DP / HFP / HSP / AVRCP 

Üzemi hőmérséklet -10°C és 40°C között 

 
 

TERMÉKLEÍRÁS 
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Ne vegye ki vagy cserélje ki az akkumulátort. Az 

érzékeny elektronikus alkatrészek, beleértve az 

akkumulátort is, megsérülhetnek vagy sérülést okozhat, 

ha leesnek, kilyukadnak, összetörnek, megégnek, 

felrobbanhatnak vagy szétfolyhatnak ha túl magas 

hőhatásnak vannak kitéve. Ne használjon sérült 

akkumulátort és elektronikus alkatrészek. 

 

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk 

Ne kezelje a terméket és az akkumulátort háztartási 
hulladékként és ne dobja  tűzbe. Amikor a termék és az 
akkumulátor ártalmatlanításáról dönt, kérjük, kövesse a helyi 
környezetvédelmi törvényeket az akkumulátor kezeléséhez 
a robbanás elkerülése érdekében. 

 

Orvosi eszköz interferenciája 

A termék olyan alkatrészeket és rádiós elemeket tartalmaz, 
amelyek elektromágneses mezőket bocsátanak ki, és 
mágneseket is tartalmaznak. Ezek az elektromágneses 
mezők és mágnesek zavarhatják a pacemakereket, a 
defibrillátorokat vagy más orvosi eszközöket. Tartson 
biztonságos távolságot a készülék és az orvosi eszközök 
között. Az orvostechnikai eszközre vonatkozó információkért 
forduljon orvosához és az orvostechnikai eszközök 
gyártójához. Hagyja abba a termék használatát, ha gyanítja, 

 
 

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 
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hogy zavarja a pacemakerét, a defibrillátorát vagy bármely 
más orvosi eszköz(é)t. 

Hallásvédelem 

A halláskárosodás elkerülése érdekében a fülhallgató 
csatlakoztatása előtt feltétlenül csökkentse le a zenelejátszó 
hangerejét. Miután a fülhallgatót a fülére/fülébe helyezte, 
fokozatosan növelje a hangerőt, amíg kényelmes hallgatási 
szintre nem kerül. A zajszintet decibelben (dB) mérik. 85 dB 
vagy nagyobb zajnak fokozatos halláskárosodáshoz vezet. 

Minél erősebb a hang, annál rövidebb idő alatt lemerül. 

Minél halkabb a hang, annál hosszabb ideig hallgathatja. 

Fül fiziológiai diagram 

 
 
 

 
 

Belcső fül 

 
 
 

 
Hallócső 

Kochleáris 
ideg 

Üllő 

Füldob 
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Használja felelőséggel 

Ne használjon fejhallgatót nem biztonságos helyzetekben, 

például vezetésnél, az utcán való átkelésnél, vagy 

bármiben, ami koncentrációt igényel, vagy ilyen 

környezetben. A fülhallgató vezetés közbeni használata 

nemcsak veszélyes, hanem sok helyen törvénysértést is 

jelent, mert csökkenti annak esélyét, hogy a környezet 

hangjait,  autóján kívül is hallja, például más autók 

szirénáinak és mentőszirénáinak. Ne viseljen fejhallgatót 

vezetés közben. Ehelyett az autóban található FM adó 

segítségével hallgathatja a mobil médiaeszközök 

tartalmát. 
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Rendszeresen tisztítsa meg, különösen a bőrrel 

érintkező részeket. Használjon tiszta, nedves ruhát. 

Ne hagyja, hogy a termék forró és savas 

folyadékokkal érintkezzen.. 

Viselje lazán, hogy biztosítsa a légáramlást. 

Időnként távolítsa el a terméket annak érdekében, hogy 

megtisztítsa, valamint pihenjen a bőre is. 

Ne nyissa ki és ne sértse fel a borítást 

Ne használja, ha a kijelző betört. 

Ne tegye a terméket mosógépbe vagy szárítógépbe. 

Ne tegye ki termékét rendkívül magas vagy alacsony 

hőmérsékletnek. 

Ne hordja a terméket a szaunában vagy a gőzfürdőben. 

Ne tegye ki sokáig, erős napsugárzásnak a terméket. 

Ne tegye a terméket tűzbe. Az akkumulátor 

felrobbanhat. 

Ne használjon súrolószert a termék tisztításához. 

Ha a termék nedves, ne töltse. 

Ha úgy érzi, hogy a termék forró, távolítsa el. 

 

 
ÁPOLÁSI ÉS VISELÉSI SZEMPONTOK 
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Környezetvédelmi, újrahasznosítási és ártalmatlanítási 
információk 

Általános újrafeldolgozási nyilatkozat 
 

A Lenovo arra ösztönzi az informatikai (IT) berendezések tulajdonosait, 

hogy felelősségteljesen újrahasznosítsa a berendezéseiket, amikor már 
nincs rá szükség. A Lenovo különféle programokat és szolgáltatásokat 

kínál, hogy segítse a berendezés tulajdonosait az informatikai termékek 

újrahasznosításában. A Lenovo termékek újrafeldolgozásával 

kapcsolatos információkért látogasson el ide: 

http://www.lenovo.com/recycling 

 

Fontos WEEE információk 

 

Újrahasznosítási információk India 

Az áthúzott kerekes kuka szimbólumával jelölt 

elektromos és elektronikus berendezéseket nem lehet 

válogatatlan kommunális hulladékként elhelyezni. Az 

elektromos és elektronikus berendezések hulladékait 

(WEEE) külön kezelni az ügyfelek számára az 
elektromos és elektronikus berendezések 

hulladékainak visszaszállítására, újrafeldolgozására 

és kezelésére rendelkezésre álló gyűjtési 

keretrendszer használatával. Országspecifikus 
információk a következő címen érhetők el: 

: 

http://www.lenovo.com/recycling 

http://www.lenovo.com/recycling
http://www.lenovo.com/recycling
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számára 

Az újrahasznosítási és ártalmatlanítási információk India számára a 
következő címen érhetők el: 
: 

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html 

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html
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Az akkumulátor újrahasznosítási 

jelzése 
 

Az elemeket vagy az akkumulátorok csomagolását a címkével 

összhangban kell feltüntetni 

Az elemekről és akkumulátorokról szóló 2006/66 / EK európai 

irányelv valamint hulladék elemeket és akkumulátorokat. Az 

irányelv meghatározza a használt elemek és akkumulátorok 

visszaszállítására és újrafeldolgozására vonatkozó keretrendszer, 

az Európai Unió egész területén alkalmazandó. Ezt a címkét 
különféle elemekre alkalmazzák annak jelzésére, hogy az elemeket 

nem szabad kidobni, hanem az irányelvnek megfelelően az 

élettartamuk végén vissza kell szerelni. A 2006/66 / EK európai 
irányelvnek megfelelően az elemeket és akkumulátorokat 

felcímkézik, jelezve, hogy azokat élettartamuk végén külön kell 

gyűjteni és újrahasznosítani.. 

Az akkumulátoron található címke kémiai szimbólumot is tartalmazhat az 
elemben érintett fém (Pb az ólom, Hg a higany és Cd a kadmium esetében), 
Az elemek és akkumulátorok használói elemeket és akkumulátorokat 
válogatás nélküli kommunális hulladékként, de használja az ügyfelek számára 
rendelkezésre álló gyűjtési keretrendszer az elemek újrahasznosításához, 
valamint az elemek és akkumulátorok kezeléséhez. Az ügyfelek részvétele 
fontos az elemek és akkumulátorok veszélyes anyagok esetleges jelenléte 
által a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges hatások 
minimalizálása érdekében, a megfelelő gyűjtés és kezelés céljából: 

http://www.lenovo.com/recycling 

EU 

http://www.lenovo.com/recycling
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A veszélyes anyagok korlátozásáról 

szóló irányelv (RoHS) 
Turkish 

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey 
Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances 

in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı Bu Lenovo ürünü, T.C. 
Çevre ve Orman Bakanlığı’ nın 'Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı 
Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik 
(AEEE)' direktiflerine uygundur. AEEE Yönetmeliğine Uygundur. 

Ukraine 

Цим підтверджуємо, що продукчiя Ленововідповідо є вимогам 
нормативних актів України, які оБмежують вміст неБзпечних 
речовин 

India 

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011 

 
Vietnam 

Lenovo products sold in Vietnam, on or after September 23, 2011, meet 

the requirements of the Vietnam Circular 30/201 1/TT-BCT (" Vietnam 

RoHS "). 

 
Európai únió 

Az Európai Unióban 2013. január 3-án vagy azt követően értékesített 
Lenovo-termékek megfelelnek az egyes veszélyes anyagok elektromos 

és elektronikus berendezésekben való használatának korlátozásáról 

szóló 2011/65 / EU irányelv ("RoHS átdolgozás" vagy "RoHS 2") 

követelményeinek. . 

 
Ha többet szeretne tudni a Lenovo RoHS-ben elért haladásáról, látogasson el 
ide: 

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf 

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf
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FCC nyilatkozat 

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az B. 

osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC 

szabályok 15. része alapján. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, 
hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen 

lakóhelyiségekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál 

és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és 

használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. 
Nincs azonban garancia arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott 

telepítésnél. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy 

televízió vételében, amelyet a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet 

meghatározni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg 
kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy 

többével: 

Helyezze át vagy helyezze át a vevőantennát.. 

Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot. 

Csatlakoztassa a berendezést az ettől eltérő áramkör aljzatához 

amelyhez a vevő csatlakozik.. 

Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió- / TV-
technikustól.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions: 

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az 

eszköznek el kell fogadnia minden fogadott interferenciát, beleértve 

azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. 

Azok a változtatások vagy módosítások, amelyeket a megfelelőségért 
felelős fél nem kifejezetten jóváhagyott, érvénytelenítheti a felhasználó 

jogát a berendezés üzemeltetésére.



 

 
A Beijing Kangshuo Information gyártja, forgalmazza vagy értékesíti 
 
Technology Co., Ltd. hivatalos engedélyese ehhez a termékhez. A LENOVO és 
a Stilizált LENOVO embléma a 
 
Lenovo (Beijing) Ltd. 
Az összes többi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reduce | Reuse | Recycle 

Kínában nyomtatva 


