
Lenovo Live Pods LP40 Bluetooth headset és fülhallgató 

Haszﾐálati útﾏutató 

 

A fülhallgatók és a tok feltöltése 

A fülhallgatók ﾐeﾏ reﾐdelkezﾐek külöﾐ töltés jelző LED-el. 

Aﾏikor Hehel┞ezi őket a tokHa a tok LED-je zöldeﾐ világít, ﾏutatva, 
hog┞ tölti a fülhallgatókat. 
A tok töltése közHeﾐ a LED pirosaﾐ villog, a töltés Hefejezésekor 
fol┞aﾏatos piros világításra vált. 
Első haszﾐálat elött ﾏiﾐdeﾐféleképpeﾐ töltse fel a tokot és a 
fülhallgatókat. 
Ha huzamosabb ideig ﾐeﾏ haszﾐálja a fülhallgatót, előtte 

ﾏiﾐdeﾐféleképpeﾐ töltse fel a tok akkuﾏulátorát. 

Fülhallgatók ki- és HekapIsolása 

Ha kiveszi a fülhallgatókat a töltő tokHól autoﾏatikusaﾐ 
bekapcsolnak. 

A fülhallgatókat ﾏaﾐuálisaﾐ is HekapIsolhatja az ériﾐtő goﾏH 3 

ﾏásodperIes ﾏegériﾐtésével. 
A fülhallgatók töltés közHeﾐ ﾐeﾏ kapIsolhatóak He. 

A fülhallgatók autoﾏatikusaﾐ kikapIsolﾐak, ha visszahelyezi őket a 
töltő tokHa. 

A fülhallgatókat ﾏaﾐuálisaﾐ is kikapIsolhatja az ériﾐtő goﾏH 5 

ﾏásodperIes ﾏegériﾐtésével. 
A fülhallgatók akkor is automatikusan kikapcsolnak, ha 5 percig 

ﾐeﾏ párosítja őket seﾏﾏil┞eﾐ eszközhöz. 
Ha a fülhallgató ヱヰ ﾏéterﾐél távolaHH kerül a jelforrástól és 
megszakad a kapIsolat, 5 perI ﾏúlva kikapIsol. 

Párosítás ふﾏiﾐdkét fülhallgatóぶ 

Ha kiveszi a fülhallgatókat a tokHól autoﾏatikusaﾐ bekapcsolnak 

és eg┞ﾏáshoz Isatlakozﾐak. 
Ha valaﾏil┞eﾐ okHól a két fülhallgató között ﾐeﾏ jöﾐ létre a 
kapIsolat kapIsolja ki ﾏiﾐdkettőt az ériﾐtő goﾏH 5 ﾏásodperIes 
ﾏegériﾐtésével, ﾏajd kapIsolja He újra ﾏiﾐdkettőt. 

Miutáﾐ a két fülhallgató eg┞ﾏáshoz Isatlakozott és az eg┞iket 
visszahelyezi a tokba az automatikusan kikapcsol, a ﾏásik 
bekapcsolva marad. Isﾏét kivéve a tokHól a fülhallgató 
autoﾏatikusaﾐ HekapIsol és Isatlakozik a ﾏásik fülhallgatóhoz. 

Telefonﾐal törtéﾐő párosításhoz veg┞e ki a fülhallgatókat a tokHól, 
telefoﾐja Bluetooth ﾏeﾐüjéHeﾐ keresse ﾏeg a „Lenovo LP40” 

fülhallgatót, ﾏajd párosítsa vele telefoﾐját. 

Zene lejátszás 

• Zene lejátszás eliﾐdításához / ﾏegállításához egyszer 

ériﾐtse ﾏeg valaﾏel┞ik fülhallgató ériﾐtő goﾏHját 

• Az Előző zeﾐeszáﾏ lejátszáshoz 3x ériﾐtse ﾏeg a Hal 
fülhallgatót goﾏHját 

• A Következő zeﾐeszáﾏ lejátszásához ン┝ ériﾐtse ﾏeg 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 Elutasításához ヲ ﾏásodperIig tartsa ﾏegériﾐtve 
Hárﾏel┞ik fülhallgató goﾏHját 

SiRI hangasszisztens (csak IOS rendszer estéﾐぶ 

A SiRI asszisztens eliﾐdításához ヱ.5 ﾏásodperIig ériﾐtse ﾏeg 
Hárﾏel┞ik fülhallgató goﾏHját. 
Az assziszteﾐs kikapIsolásához ふHekapIsolt állapotHaﾐぶ ヱ.5 
ﾏásodperIig ériﾐtse ﾏeg Hárﾏel┞ik fülhallgató goﾏHját. 

SpecifikáIió 

• Kapcsolat: Bluetooth V5.0 

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

• Működési idő: kb. 3 óra ふfügg a Heállított haﾐgerőtől) 
• Feltöltési idő: kH. 1 óra 

• 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. 
semmilyeﾐ felelősséget ﾐeﾏ vállal. 

 


