HT10
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VEZETÉK NÉLKÜLI FÜLHALLGATÓ

Használati útmutatót letöltheti a következő QRkód beolvasásával.

2

CSOMAG TARTALMA
•
•
•
•
•
•

Vezeték nélküli fülhallgató x 2
Mágneses töltőtok x 1
USB töltő kábel x 1
Gumi füldugó, (3 pár)
Használati útmutató x 1
Készülék doboza x 1
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FONTOS TUDNIVALÓK
• HT10-es vezeték nélküli fülhallgató használata előtt töltse fel mind a töltőtokot,
mind pedig a fülhallgatót;
• Miközben új készülékhez próbálja csatlakoztatni a fülhallgatót, ellenőrizze,
hogy a fülhallgató nincs-e csatlakoztatva más eszközhöz;
• 3 pár gumi füldugót biztosítunk az eszközhöz (ebből egy pár már a fülhallgatóra
van téve), kérjük, válassza ki a legjobbat a különböző alkalmakra;
• A fülhallgató hangminőségének kulcsa a gumi füldugók pontos illeszkedése a
használó füljáratához. Ha nem megfelelő az illeszkedés, a hangminőség akár
30-75%-al is rosszabb lehet;
• Ha a füldugók a normál használat során gyakran ki-, becsúszkálnak, akkor azok
valószínűleg hibásak. Ez esetben forduljon hozzánk bizalommal. A problémát
igyekszünk 8 órán belül elhárítani.

SZTEREÓ MÓD BEÁLLÍTÁSA
Sztereó mód (Duál mód: a bal és jobb fülhallgató is egyszerre üzemel)
Kövesse az utasításokat a fülhallgató csatlakoztatásához:

1. lépés: Bekapcsolás
A fülhallgatók AUTOMATIKUSAN bekapcsolnak egy "POWER ON" hangüzenet
kíséretében, amikor eltávolítja a fülhallgatókat a töltőtokból. (Manuálisan is
bekapcsolhatja a fülhallgatókat, ha azok bekapcsológombjait egyszerre nyomva
tartja.)

2. lépés: Párosítás
Ha mindkét fülhallgató be van kapcsolva, akkor a bal és a jobb fülhallgató
AUTOMATIKUSAN csatlakozik egymáshoz, egy, a mindegyik fülhallgatóból hallható
"DU" hangüzenet kíséretében. Miután a két fülhallgató csatlakozott egymáshoz, a jobb
fülhallgató (elsődleges eszköz) automatikusan belép a párosítás módba egy
"PAIRING" hangüzenet kíséretében;
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3. lépés: Csatlakozás
A beállítások befejezéséhez keresse meg és csatlakozzon az okostelefonján a "HT10R" nevű eszközhöz, a csatlakozást követően a bal fülhallgatóból "CONNECTED"
hangüzenet lesz hallható.

4. lépés: Kikapcsolás
Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba, vagy 4 másodpercig tartsa nyomva a
fülhallgatókon lévő bekapcsoló gombot..

MONO MÓD BEÁLLÍTÁSA
Mono mód (egyszerű mód: a bal vagy jobb fülhallgató mint külön eszköz funkcionál)
Kövesse a lépéseket a BAL oldali fülhallgató csatlakoztatásához:
Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy a teljes párosítási folyamat során a jobb oldali
fülhallgató ki van kapcsolva..

1. lépés: Bekapcsolás
A bal oldali fülhallgató AUTOMATIKUSAN bekapcsol egy "POWER ON" hangüzenet
kíséretében, amikor eltávolítja a fülhallgatót a töltőtokból. Manuálisan is
bekapcsolhatja a fülhallgatót, ha annak a bekapcsológombját 3 másodpercig nyomva
tartja.
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2. lépés: Párosítás
Amikor a fülhallgató be van kapcsolva, 20 másodpercen belül automatikusan a
párosítási módba lép és a bal fülhallgatótól a "PAIRING" hangüzenet hallható.

3. lépés: Csatlakozás
Keresse meg és csatlakozzon az okostelefonján a "HT10-L" nevű eszközhöz, a
csatlakozást követően a bal fülhallgatóból "CONNECTED" hangüzenet lesz hallható..

4. lépés: Kikapcsolás
Helyezze vissza a BAL fülhallgatót a töltőtokba, vagy 4 másodpercig tartsa nyomva
a BAL fülhallgatón lévő bekapcsoló gombot.

Megjegyzés: ugyanezek a lépések vonatkoznak a JOBB oldali fülhallgatóra is.

FIGYELEM:
Ha sztereó módra szeretne váltani, az alábbiak lépések bármelyike hasznos lehet:na
Bluetooth seznamu pametnega telefona počistite »HT10«;
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(1) Törölje a "HT10" eszközt az okostelefonja Bluetooth-listáján;
(2) Először kapcsolja be a JOBB oldali fülhallgatót, majd utána a BAL oldali
fülhallgatót..
Ha a fenti lépések nem segítenek, akkor lapozzon a GYIK "Hogyan váltson vissza
sztereó módba" részéhez.

ZENE LEJÁTSZÁS
Nyomja meg

Lejátszás/Szüneteltetés

Tartsa lenyomva 1 másodpercig a JOBB
fülhallgató bekapcsológombját

Következő szám

Tartsa lenyomva 1 másodpercig a BAL
fülhallgató bekapcsológombját

Előző szám

Duplán nyomja meg a jobb fülhallgatót

Hangerő +

Duplán nyomja meg a bal fülhallgatót

Hangerő -

Triplán nyomja meg a jobb fülhalgatót

Extra bass

Megjegyzés: a fenti hangerő kontroll funkciók Mono módban nem érhetőek el.
HÍVÁS KEZELÉS

Rövid megnyomás

Hívás válasz/megszakítás

Bekapcsoló gomb dupla megnyomása

Hívás elutasítás

HANG ASSZISZTENS
Tripla kattintás bármelyik fülhallgató
bekapcsoló gombján. Siri vagy más
hangasszisztens aktiválása
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Zavrni klic

Megjegyzés: kérjük győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonja támogatja ezt a
funkciót.

TÖLTÉS
(1) Fülhallgató töltése
A fülhallgatók automatikusan elkezdenek töltődni, amikor visszahelyezi őket a tokba;

(2) Tok töltése Használjon egy 5V-os adaptert (nem része a csomagnak) a tok
töltéséhez. A fehér visszajelző led villog, amikor a tok épp töltődik. Az összes
folyamatosan világít, amikor a tok teljesen feltöltött

Megjegyzés: A fühallgatók első használata előtt töltse fel a töltőtokot. A töltés
megkezdése előtt helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba. Rendszeresen tisztítsa meg
a töltõcsatlakozót a rossz csatlakozás elkerülése érdekében

(3)

Akku töltöttséget jelző LED

Ezt a funkciót az alábbi módokon tudja aktiválni
Egyik lehetőség: vegye ki a fülhallgatót a tokból
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Másik lehetőség: helyezze vissza a fülhallgatót a tokba;
A négy visszajelző LED az akkumulátor különböző töltöttségi szintjeinek felel meg：

Fülhallgató visszaállítása, ha nem tud vissza lépni sztereó módba, vagy csak az egyik
fülhallgatón hall hangot:
1. lépés: törölje a "HT10-L" és "HT10-R" elnevezésű eszközkapcsolatokat a
telefonja Bluetooth listájábólkorak:
2. lépés: kapcsolja ki a Bluetooth-t a telefonján

3. lépés: helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba. Nyomja le és tartsa
lenyomva a bekapcsoló gombokat, amíg a bal és jobb fülhallgató elkezd
felváltva fehéren és kéken villogni.

4. lépés: Kapcsolja be mindkét fülhallgatót és kiemelten figyeljen arra, hogy azok
egymástól maximum 5 cm távolságra legyenek, mert ez a kulcs ahhoz, hogy
visszaálljanak sztereó módba;
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5. lépés: 5 másodperc elteltével visszaállnak sztereó módba, amit a jobb oldali
fülhallgató váltakozó fehér és kék villogással, míg a bal oldali fülhallgató a visszajlező
LED kikapcsolásával jelez.

GYIK
K: Hogyan állítsam vissza a sztereó módot, hibás működést követően?
V: Mindkét lenti megoldás hasznos lehet:
• ①Törölje a "HT10-L" elnevezésú eszközt a telefonja Bluetooth listájából;
• ②Először kapcsolja be a JOBB fülhallgatót, majd utána a BAL fülhallgatót.
Ügyeljen arra, hogy okostelefonja Bluetooth listájában NE a „HT10-L” lehetőséget
válassza, ha vissza szeretne térni sztereó módba.. Ha továbbra sem tudja aktiválni a
sztereó módot, akkor próbálja meg visszaállítani a fülhallgatót.

K: Lesz késés a hangban, amikor videót nézek laptopról vagy mobiltelefonról?
V: Amennyiben a használni kívánt területen sok olyan vezeték található, ami
mágneses interferenciát okoz, akkor előfordulhat, hogy az zavarni fogja a Bluetooth
forgalmat
K: Miért nem kapcsolnak automatikusan ki/be a fülhallgatók?

V: Amennyiben a töltőtok töltöttsége alacsony, akkor a fülhallgatók NEM tudnak
automatikusan ki/be kapcsolni. Kérjük töltse fel a a töltőtokot, majd próbálkozzon újra.

SPECIFIKÁCIÓK
•
•
•
•
•
•
•
•

Bluetooth verzió: 5.0
HFP, HSP, AVRCP APT-X támogatás
iPhone/iPad/Huawei akku visszajelzés támogatás
Hatótáv: 10 m
Akku kapacitás: 60 mAh fülhalgatónként
Töltőtok kapacitás: 800mAh
Lejátszási idő: 6-8 óra
Hang asszisztens: Siri
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KEZELÉSI ÉS VISELÉSI JAVASLATOK
Rendszeresen tisztítsa meg, különösen a bőrrel érintkező részeket. Használjon tiszta,
nedves ruhát.
Ne hagyja, hogy a termék forró és savas folyadékokkal érintkezzen.
Zagotovite kroženje zraka ob telesu med uporabo.
Viseljen lazán, hogy biztosítsa a légáramlást.
Időnként távolítsa el a terméket a tisztítás érdekében, valamint a bőrét is hagyja
szabadon lélegezni.
Ne nyissa fel a készülék házat valamint ne rongálja meg azt.
Ne használja, ha a kijelző elromlik.
Ne tegye a terméket mosógépbe vagy szárítógépbe.
Ne tegye ki a terméket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
Ne viselje szaunában vagy gőzfürdőben a terméket.
Ne helyezze az eszközt tartósan közvetlen napfényre.
Ne helyezze az eszközt tűzbe vagy tűzhelyre, mert az akku felrobbanhat.
Ne használjon súrolószert a termék tisztításához.
Ha a termék nedves lett, ne helyezze a töltőre.
Ha forrónak érzi az eszközt, akkor távolítsa el..
Környezetvédelmi, újrahasznosítási és megsemmisítési információk

Általános újrafeldolgozási nyilatkozat
A Lenovo arra ösztönzi az informatikai (IT) berendezések tulajdonosait, hogy
felelősségteljesen újrahasznosítsák készülékeiket, amikor már nincs rá szükség. A
Lenovo különféle programokat és szolgáltatásokat kínál, hogy segítse a berendezés
tulajdonosait az informatikai termékek újrahasznosításában. A Lenovo termékek
újrahasznosításával kapcsolatos információkért látogasson el az alábbi oldalra:
http://www.lenovo.com/recycling

Fontos WEEE információ
Az áthúzott kukával jelölt elektromos és elektronikus berendezéseket nem lehet
válogatatlan kommunális hulladékként kezelni. Az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékait (WEEE) külön kell kezelni, az elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékainak
visszaszolgáltatásához,
újrafeldolgozásához és kezeléséhez az ügyfelek rendelkezésére álló gyűjtési
keretrendszer alkalmazásával. Országspecifikus információk a következő címen
érhetők el: http://www.lenovo.com/recycling

Újrahasznosítási információk India számára
Az indiai újrahasznosítására és megsemmisítésre vonatkozó információk a következő
weboldalon érhetők el:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/ sustainability / ptb_india.html

Akkumulátor újrahasznosításának jelölése
Az akkumulátor újrahasznosításával kapcsolatos információk az EU részére
Az elemeket vagy az akkumulátorok csomagolását az elemekre és akkumulátorokra,
valamint a hulladékelemekre és akkumulátorokra vonatkozó 2006/66 / EK európai
irányelvnek megfelelően címkézik. Az irányelv meghatározza a használt elemek és
akkumulátorok visszaszolgáltatásának és újrafeldolgozásának kereteit, az Európai
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Unió egész területén alkalmazható módon. Ezt a címkét különféle elemekre
alkalmazzák annak jelzésére, hogy az elemeket nem szabad kidobni, hanem az
élettartamuk végén vissza le kell adni a fenti irányelv alapján. 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 tartalmazhat vegyi szimbólumot is az elemben érintett fémre (Pb az
ólomra, Hg a higanyra és Cd a kadmiumra). Ne dobják ki az elemeket és
akkumulátorokat a válogatás nélküli kommunális hulladékkok közé, hanem vegyék
igénybe az ügyfelek rendelkezésére álló gyűjtői pontokat az elemek
újrahasznosításához és az elemek és akkumulátorok kezeléséhez. Az felhasználók
részvétele is fontos annak érdekében, hogy minimalizáljuk az elemek és
akkumulátorok környezeti és emberi egészségre gyakorolt esetleges hatásait a
veszélyes anyagok lehetséges jelenléte miatt. Megfelelő gyűjtés és kezelés:
http: // www. lenovo.com/recycling

A veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelv
(RoHS)
Törökország: A Lenovo termékek megfelelnek a Török Köztársaság egyes veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiban történő
felhasználásának korlátozásáról szóló irányelv követelményeinek..
Turkiye AEEE Yonetmeligine Uygunluk Beyani Bu Lenovo urunu, T.C. §Evre ve
Orman Bakanligi’nin “Afik Elektrikli ve Elektronik Enya Bazi Zararli Maddelerin
Kullaniminin Sinirlandirilmasina Dair Yonetmelik (AEEE) ”direktiflerine uygundur.
AEEE Yonetmeligine Uygundur.
Ukrajna

India
RoHS-kompatibilis az E-Waste (Management & Handling) szabályok szerint, 2011
Vietnám
A Vietnamban 2011. szeptember 23-án vagy azt követően értékesített Lenovo
termékek megfelelnek a 30/201 1 / TT-BCT („Vietnam RoHS”) vietnami törvények
követelményeinek.
Európai únió
Az Európai Unióban 2013. január 3-án vagy azt követően értékesített Lenovotermékek megfelelnek az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való használatának korlátozásáról szóló 2011/65 / EU irányelv
("RoHS átdolgozás" vagy "RoHS 2") követelményeinek. További információ a Lenovo
RoHS-ben elért előrehaladásáról:
http://www.lenovo.com/ social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

FCC nyilatkozat
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Ezt a berendezést letesztelték, 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 lakóépületen belül. 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 kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót
arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések
egyikével vagy többével::
• Helyezze át a vevőantennát..
• Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot..
• Csatlakoztassa a berendezést egy áramkör aljzatához, amely különbözik attól
az áramkörtől, amelyhez a vevő csatlakozik.
• Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió- / TV-technikustól.
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő
két feltételhez kötött:
(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
(2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden elfogadott interferenciát, beleértve
azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. Azok a változtatások vagy
módosítások, amelyeket a megfelelőségért felelős fél nem hagyott jóvá,
érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.
Az érintett termék a Peking Kangshuo Information Technology Co., Ltd. hivatalos
engedélyével gyártva, forgalmazva vagy értékesítve. A LENOVO és a Stilizált
LENOVO logó a Lenovo (Beijing) Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Minden
más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.
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