
Lenovo TW16 Bluetooth mono headset 

Haszﾐálati útﾏutató 

 

GoﾏHok és Isatlakozók 

1. FuﾐkIió goﾏH 

2. Ki- HekapIsoló goﾏH 

3. Mikrofoﾐ / Állapotjelző LED 

4. Töltő Isatlakozó 

A headset feltöltése 

Ha a hedset lemerült az állapotjelző LED pirosaﾐ villog és „Low 

battery” haﾐgüzeﾐet hallható. Csatlakoztassa a csomagban 

található töltőkáHelt és töltse fel a headset-et. 

Töltés közHeﾐ a LED piros szíﾐűeﾐ világít, feltöltődés utáﾐ pedig 

kialszik. 

A headset táﾏogatja a QC okos g┞ors töltést, íg┞ eg┞ ﾏegfelelő 
töltővel akár ヱ óra alatt is feltölthető. 

Ha ヱ8ヰ perIig ﾐeﾏ haszﾐálja a headsetet az autoﾏatikusaﾐ 
kikapcsol. 

Headset ki- és HekapIsolása, párosítása 

A headset HekapIsolásához tolja el a ki- HekapIsoló goﾏHot. 
A LED piros-kék villogásra vált jelezve, hog┞ készeﾐ áll a 
párosításra. 
Telefoﾐja Bluetooth ﾏeﾐüjéHeﾐ keresse ﾏeg a „TW16” headsetet 

és párosítsa azzal. A headset haszﾐálatra kész. 

Párosítás töHH eszközzel 

A headset eg┞időHeﾐ két telefoﾐﾐal párosítható. Ehhez kövesse az 
aláHHi lépéseket: 

1. A koráHHaﾐ leírt ﾏódoﾐ párosítsa az első telefoﾐﾐal a 
headsetet 

2. KapIsolja ki a headsetet és az első telefoﾐoﾐ Bluetooth 
funkcióját 

3. Párosítsa a headsetet a ﾏásodik telefoﾐﾐal 
4. Kapcsolja ki a headsetet 

5. KapIsolja vissza az első telefoﾐ Bluetooth fuﾐkIióját 

6. Kapcsolja be a headsetet 

7. A headset autoﾏatikusaﾐ kapIsolódﾐi fog ﾏiﾐdkét 
telefonhoz 

Zene lejátszás 

Zene lejátszás eliﾐdításához / ﾏegállításához eg┞szer nyomja meg 

a FuﾐkIió gombot. 

Hívások kezelése 

• Hívás Fogadásához / Befejezéséhez eg┞szer nyomja meg a 

FuﾐkIió goﾏHot (Hejövő hívás / fol┞aﾏatHaﾐ lévő hívás 
közHeﾐぶ  

• Hívás Elutasításához 2x nyomja meg a FuﾐkIió goﾏHot 

ふHejövő hívás közHeﾐぶ 
• Utolsó száﾏ újra hívásához 2x nyomja meg a FuﾐkIió goﾏHot 

Haﾐgüzeﾐet ﾐyelve 

Mielőtt párosítja telefoﾐjával ふha ﾏár párosított válassza le rólaぶ 
ヲ┝ ﾐ┞oﾏja ﾏeg a FuﾐkIió goﾏHot, íg┞ válthat Aﾐgol/Kíﾐai nyelv 

között. 

Oldal Heállítása 

A headset jobb és Hal fülHeﾐ is hordható. 
A ﾏegfelelő oldal Heállításához ヱ8ヰ°-ban tekerje el a headset 

fejét. 

SpecifikáIió 

• Kapcsolat: Bluetooth V5.0 

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

• Működési idő: kb. 6 óra ふfügg a Heállított haﾐgerőtőlぶ 
• Feltöltési idő: kH. 1 óra 

• Vízállóság: IPX5 ふizzadság, ﾐedvesség ellen védett) 

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. 

 


