
Lenovo XE66 Bluetooth headset és fülhallgató 

Használati útmutató 

A fülhallgató feltöltése 

Csatlakoztassa a csomagban található USB kábelt a fülhallgatóhoz 

és egy USB adapterhez vagy egy számítógép szabad USB 

portjához. 

Töltés közben a fülhallgató LED-je villog, a teljes feltöltődés után 

folyamatos világításra vált.  

Fülhallgató ki- és bekapcsolása 

Tartsa nyomva 3 másodpercig a fülhallgató középső gombját. A 

fülhallgató bekapcsol, a LED piros-kék villogásra vált. 

Kikapcsoláshoz tartsa nyomva a gombot 5 másodpercig. 

Ha a fülhallgatót nem párosítja semmilyen eszközzel 5 perc után 

automatikusan kikapcsol. 

 

Párosítás 

Telefonnal történő párosításhoz telefonja Bluetooth menüjében 

keresse meg a „ThinkPlus XE66” fülhallgatót, majd párosítsa vele 

telefonját. 

  

A fülhallgató hangjelzéseinek nyelvét a + gomb 10 másodperces 

nyomva tartásával tudja megváltoztatni (Kínai/Angol). 

Zene lejátszás 

• Zene lejátszás elindításához / megállításához 1x nyomja meg 

a középső gombot 

• Az Előző zeneszám lejátszáshoz tartsa nyomva 2 másodpercig 

a „-„ gombot 

• A Következő zeneszám lejátszásához tartsa nyomva 2 

másodpercig a „+” gombot 

• A hangerő Növeléséhez 1x nyomja meg a „+” gombot 

• A hangerő Csökkentéséhez 1x nyomja meg a „-„ gombot 

Hívások kezelése 

• Hívás Fogadásához / Befejezéséhez 1x nyomja meg a középső 

gombot 

• Hívás Elutasításához 2 másodpercig tartsa nyomva a középső 

gombot 

Specifikáció 

• Kapcsolat: Bluetooth V5.0 

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

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

• Feltöltési idő: kb. 2 óra 

• 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. 

 


