
Lenovo QT83 Bluetooth headset és fülhallgató 

Haszﾐálati útﾏutató 

A fülhallgatók és a tok feltöltése 

A tokHa hel┞ezett fülhallgatók a tokHa hel┞ezéskor autoﾏatikusaﾐ 
töltődﾐek. A fülhallgatók alaIsoﾐ┞ töltöttségéﾐél haﾐgjelzés 
hallható. A tokoﾐ található első és harﾏadik LED töltés közHeﾐ 
fol┞aﾏatosaﾐ világít, a töltés Hefejezésekor kialszik. 

 

A tok töltése közHeﾐ a LED-ek villognak (1 LED = 1/3 töltöttség), 

feltöltődés utáﾐ fol┞aﾏatos világításra váltaﾐak. 

Első haszﾐálat elött ﾏiﾐdeﾐféleképpeﾐ töltse fel a tokot és a 
fülhallgatókat. 
Ha huzaﾏosaHH ideig ﾐeﾏ haszﾐálja a fülhallgatót, előtte 
mindeﾐféleképpeﾐ töltse fel a tok akkuﾏulátorát. 

Fülhallgatók ki- és HekapIsolása 

A tok kiﾐ┞itásakor fülhallgatók autoﾏatikusaﾐ HekapIsolﾐak. 

ン ﾏásodperI utáﾐ a két fülhallgató eg┞ﾏáshoz Isatlakozik, a joHH 
oldali fülhallgató LED-je kék-piros, a Hal oldali kék villogásara vált. 
Ha a fülhallgatóka visszahel┞ezi a tokHa azok autoﾏatikusaﾐ 
kikapcsolnak. 

A fülhallgatókat úg┞ is ki- vagy bekapcsolhatja, ha az ériﾐtőgoﾏHot 
5 ﾏásodperIig ﾏegériﾐtve tartja. 

Párosítás 

Ha kiveszi a fülhallgatókat a tokHól autoﾏatikusaﾐ HekapIsolﾐak 

és eg┞ﾏáshoz Isatlakozﾐak. 
Telefoﾐﾐal törtéﾐő párosításhoz telefoﾐja Bluetooth ﾏeﾐüjéHeﾐ 
keresse ﾏeg a „Leﾐovo QT83” fülhallgatót, ﾏajd párosítsa vele 
telefoﾐját. 
A két fülhallgató mindig automatikusan Isatlakozik eg┞ﾏáshoz, ha 
kiveszi őket a tokHól. Ha ez valaﾏiért ﾐeﾏ törtéﾐﾐe ﾏeg, hel┞ezze 
vissza őket a töltő tokHa, zárja le a fedelét, várjoﾐ ﾐéháﾐ┞ 
ﾏásodperIet és veg┞e ki őket újra. 
A fülhallgatókat visszaállíthatja g┞ári Heállításra, ha a rajtuk lévő 
ériﾐtőgoﾏHot ヱヲ ﾏásodperIig ﾏegériﾐtve tartja. 

Zene lejátszás 

• Zene lejátszás eliﾐdításához / ﾏegállításához eg┞szer ériﾐtse 
ﾏeg valaﾏel┞ik fülhallgató ériﾐtő goﾏHját 

• Az Előző zeﾐeszáﾏ lejátszáshoz 1 ﾏásodperIig tartsa 

ﾏegériﾐtve a Hal fülhallgatót goﾏHját 

• A Következő zeﾐeszáﾏ lejátszásához 1 ﾏásodperIig tartsa 

ﾏegériﾐtve a joHH fülhallgató goﾏHját 

• A haﾐgerő Növeléséhez ヲ┝ ériﾐtse ﾏeg a joHH fülhallgató 
goﾏHját 

• A haﾐgerő Csökkeﾐtéséhez ヲ┝ ériﾐtse ﾏeg a Hal fülhallgató 
goﾏHját 

 

 

 

 

Hívások kezelése 

• Hívás Fogadásához / Befejezéséhez eg┞szer ériﾐtse ﾏeg 
Hárﾏel┞ik fülhallgató goﾏHját 

• Hívás Hefejezéséhez ヱ┝ ériﾐtse ﾏeg Hárﾏel┞ik fülhallgató 
goﾏHját 

• Hívás Elutasításához 1 ﾏásodperIig tartsa ﾏegériﾐtve 
Hárﾏel┞ik fülhallgató goﾏHját 

Hangasszisztens 

Az assziszteﾐs eliﾐdításához 3x ériﾐtse ﾏeg Hárﾏel┞ik fülhallgató 
goﾏHját. 
Az assziszteﾐs kikapIsolásához ふHekapIsolt állapotHaﾐぶ 3x ériﾐtse 
ﾏeg Hárﾏel┞ik fülhallgató goﾏHját. 

Fülhallgató állapotjelző LED 

• Párosítási állapot: a LED kékeﾐ villog 

• Töltés közHeﾐ: a LED kékeﾐ világít 

• Csatlakoztatás utáﾐ: a LED kialszik 

• Töltés Hefejezése utáﾐ: a LED kialszik 

• Zene lejátszás/hívás közHeﾐ: a LED ﾐeﾏ világít 

• AlaIsoﾐ┞ töltöttség esetéﾐ: a LED ﾐeﾏ világít 

SpecifikáIió 

• Kapcsolat: Bluetooth V5.0 

• Működési távolság ふteljes rálátássalぶ: kH. ヱヰﾏ 

• Működési idő: kb. 4 óra ふfügg a Heállított haﾐgerőtőlぶ 
• Feltöltési idő: kH. 1 óra ふfülhallgatók) 

• Feltöltési idő: kH. 2 óra ふtokぶ 
• FrekveﾐIiatartoﾏáﾐ┞: ヲヰ - 20000 Hz 

Figyelﾏeztetések 

• Ne teg┞e ki ﾐapféﾐ┞ﾐek vag┞ erős hőhatásﾐak, ﾏert az 
károsíthatja az elektroﾐikát és Isökkeﾐti az akkuﾏulátor 
élettartaﾏát 

• Ne próHálja ﾏeg szétszedﾐi 
• Ne rázza vag┞ üsse hozzá ﾏás tárg┞akhoz 

• Ne haszﾐáljoﾐ erős veg┞szereket a tisztításához 

• Ne töltse ヱヰ óráﾐál hosszaHH ideig 

• Ne haszﾐálja túl ﾐag┞ haﾐgerőﾐ, ﾏert halláskárosodást 
okozhat 

• Tartsa távol g┞erﾏekektől 
• Ne ﾏerítse víz alá 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER®Huﾐgary Kft. tulajdoﾐát 
képezﾐi és szerzői jog védi. 

A WPOWER® Huﾐgary Kft. előzetes írásHeli eﾐgedélye ﾐélkül 
ﾐeﾏ ﾏásolható, sokszorosítható seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír 
alapoﾐ, seﾏ részHeﾐ, seﾏ egészHeﾐ. 

A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, leírások a terﾏék 
gyártójától szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért és 
valóságtartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® Huﾐgary Kft. 
seﾏﾏilyeﾐ felelősséget ﾐeﾏ vállal. 

 


