
Lenovo thinkplus LivePods LP60 Bluetooth headset és fülhallgató 

Használati útmutató 

A fülhallgatók és a tok feltöltése 

A tokba helyezett fülhallgatók LED-je töltés közben folyamatosan 

világít, feltöltődés után kialszik. A tok LED-je töltése közben villog, 

a töltés befejezésekor folyamatos világítása vált. 

Első használat elött mindenféleképpen töltse fel a tokot és a 

fülhallgatókat. 

Ha huzamosabb ideig nem használja a fülhallgatót, előtte 

mindenféleképpen töltse fel a tok akkumulátorát. 

Előfordulhat, hogy a fülhallgatók töltő érintkezője gyárilag le van 

ragasztva, használat elött ellenőrizze és távolítsa el a 

ragasztószalagot.  

Fülhallgatók ki- és bekapcsolása 

Forgassa el a tok fém gyűrűjét és fülhallgató automatikusan 

bekapcsolnak, a tokba visszahelyezve és a gyűrűt visszaforgatva az 

eredeti pozícióba automatikusan kikapcsolnak. 

Manuális bekapcsoláshoz tartsa megérintve a fülhallgató gombját 

3 másodpercig, kikapcsoláshoz 6 másodpercig. 

Ha a fülhallgatókat nem párosítja semmilyen eszközzel 3 perc után 

automatikusan kikapcsolnak. 

 

Párosítás 

Telefonnal történő párosításhoz telefonja Bluetooth menüjében 

keresse meg a „ThinkPlus LP60” fülhallgatót, majd párosítsa vele 

telefonját. 

Sikeres párosítás esetén a fülhallgatók LED-jei kialszanak. 

Ha a két fülhallgató nem kapcsolódik egymáshoz (csak az egyik 

fülhallgatóban hallatszik hang, a Bluetooth listában 2x jelenik meg 

a fülhallgató) 5x érintse meg az egyik fülhallgató gombját, majd 

helyezze vissza mindkettőt a tokba és zárja be a tokot (vagy 6 

másodpercig tartsa megérintve a fülhallgatók gombját). 

  

Ha valamelyik fülhallgatót visszahelyezi a tokba és bezárja a tok 

fedelét, az automatikusan kikapcsol, de a másik fülhallgató tovább 

használható. 

Zene lejátszás 

• Zene lejátszás elindításához / megállításához 2x érintse meg 

valamelyik fülhallgató érintő gombját 

• Az Előző zeneszám lejátszáshoz 3x érintse meg a bal 

fülhallgatót gombját 

• A Következő zeneszám lejátszásához 3x érintse meg a jobb 

fülhallgató gombját 

• A hangerő Növeléséhez 1x érintse meg a jobb fülhallgató 

gombját 

• A hangerő Csökkentéséhez 1x érintse meg a bal fülhallgató 

gombját 

 

 

 

Hívások kezelése 

• Hívás Fogadásához / Befejezéséhez 2x érintse meg bármelyik 

fülhallgató gombját 

• Hívás Elutasításához 2 másodpercig tartsa megérintve 

bármelyik fülhallgató gombját 

• Hívás Befejezéséhez 2x érintse meg bármelyik fülhallgató 

gombját 

Hangasszisztens 

Az asszisztens elindításához 2 másodpercig tartsa megérintve a bal 

oldali fülhallgató gombját. 

Specifikáció 

• Kapcsolat: Bluetooth V5.3 

• Működési távolság (teljes rálátással): kb. 10m 

• Működési idő: kb. 5 óra (függ a beállított hangerőtől) 

• Feltöltési idő: kb. 1.5 óra (fülhallgatók) 

• Feltöltési idő: kb. 1.5 óra (tok) 

• Frekvenciatartomány: 20 - 20000Hz 

• Hangszóró átmérője: 10mm 

Figyelmeztetések 

• Ne tegye ki napfénynek vagy erős hőhatásnak, mert az 

károsíthatja az elektronikát és csökkenti az akkumulátor 

élettartamát 

• Ne próbálja meg szétszedni 

• Ne rázza vagy üsse hozzá más tárgyakhoz 

• Ne használjon erős vegyszereket a tisztításához 

• Ne töltse 10 óránál hosszabb ideig 

• Ne használja túl nagy hangerőn, mert halláskárosodást 

okozhat 

• Tartsa távol gyermekektől 

• Ne merítse víz alá 

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát 

képezni és szerzői jog védi. 

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül 

nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír 

alapon, sem részben, sem egészben. 

A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék 

gyártójától származnak, azok pontosságáért és 

valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. 

semmilyen felelősséget nem vállal. 

 


