
Termék információ 

 

Terméknév és típus: TWS vezeték nélküli sztereó fülhallgató, fülhallgató 

Modell: HT38 

Készítette: Beijing Kangshuo Information 

Technology Co. , Ltd. hivatalos és eredeti termék a LENOVO licenc alatt. Minden 

védjegyek és terméktervek a cég bejegyzett tulajdonát képezik 

Lenovo (Peking) Ltd. 

A védjegyek és termékek nem sértenek semmilyen szellemi tulajdont 

 

MŰSZAKI ADATOK: 

 

Bluetooth verzió: V 5.0 

Hangszóró átmérője: φ13mm 

Frekvenciaválasz: 20-20 kHz 

Érzékenység: 98 ± 3dB 

Hatótávolság: 10 méterig akadálymentes térben 

Játékidő: akár 4 óra 

Készenléti idő: kb 100 óra 

Fejhallgató töltési ideje: kb 1 óra 

Az akkumulátorház töltési ideje: kb.1 óra 

Fejhallgató akkumulátor kapacitása: 30 mAh 

Akkumulátor kapacitása a tokban: 400 mAh 

 

 

A készlet összetétele: 

 

1. Sztereó fejhallgató 

2. Töltőkábel 

4. Ez a kezelési útmutató 

 

 

Gomb funkciók: 

1) A készülék bekapcsolása 1. Kapcsolja be a töltőtokot, óvatosan vegye ki a fejhallgatót, a tokból való kivétel után automatikusan bekapcsol; 2. 

Amikor a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot körülbelül 3 másodpercig, miután a fejhallgató 

megfelelően párosult (bal és jobb), a piros és a kék LED felváltva villog. 

2) Kikapcsolás: a többfunkciós gomb körülbelül 5 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolhatja ki a készüléket. Ezenkívül a fejhallgató 

töltőtokba helyezése és a tok bezárása után a fülhallgató automatikusan kikapcsol. 

3) Hívás fogadása: Nyomja meg röviden a többfunkciós gombot a bejövő hívás fogadásához 

4) Hívás elutasítása: nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot körülbelül 2 másodpercig. 

5) Folyamatban lévő hívás befejezése: a hívás befejezéséhez nyomja meg röviden a többfunkciós gombot a befejezni vagy megszakítani kívánt 

folyamatban lévő hívás közben. 

 

 



Tippek a termék használatához: 

 

 

1) Indítsa el a zenelejátszást (Play): nyomja meg röviden a többfunkciós gombot 

2) Szünet: nyomja meg röviden a többfunkciós gombot zene lejátszása közben. 

3) Váltás a következő számra: A következő számra váltáshoz nyomja meg kétszer a jobb oldali fülhallgató többfunkciós gombját. 

4) Előző szám:: Az előző számra váltáshoz nyomja meg kétszer a bal fülhallgató többfunkciós gombját. . 

5) Hangerő növelése: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal fülhallgató többfunkciós gombját. 

6) Hangerő csökkentése: Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb oldali fülhallgató többfunkciós gombját. 

7) Siri (csak az ezzel a funkcióval felszerelt kompatibilis modelleknél): Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefonhoz, nyomja meg és tartsa lenyomva 

a többfunkciós gombot körülbelül 2 másodpercig, majd engedje fel a gombot. Vegye figyelembe, hogy a funkció akkor működik, ha éppen nem 

szól zene. 

Megjegyzés: Egyes PC-k vagy laptopok esetében a telepített operációs rendszertől függően szükség lehet az illesztőprogram-adatbázis 

frissítésére vagy a megfelelő illesztőprogram letöltésére. 

 

A bal és a jobb oldali fejhallgató alapértelmezés szerint párosítva van egymással. A készülék csatlakoztatása/párosítása a telefonnal: 

1. Kikapcsolt állapotban vegye ki a headsetet, és az automatikusan bekapcsol (piros és kék LED-ek 

felváltva villog, miután a kék fény kigyullad), a bal és a jobb fülhallgató automatikusan párosul. A fő kézibeszélő felváltva pirosan és kéken villog, a 

kiegészítő kézibeszélő pedig pirosan világít 

2. Kapcsolja be a telefon Bluetooth-ját, keresse meg és válassza ki a HT38 modellt a listából, majd kattintson a csatlakozáshoz. A párosítás után 

egy üzenetet fog hallani, és a telefonon elérhető Bluetooth-eszközök listájában a HT38 modell állapota „Csatlakozva” állapotra változik. 

* Ha a fejhallgató be van kapcsolva, de nem használja, vagy nincs csatlakoztatva a telefonhoz körülbelül 3 percig, automatikusan kikapcsol, hogy 

energiát és akkumulátort kíméljen. 

* TWS (True Wireless Stereo) módban csak a fő fülhallgató csatlakozik a telefonhoz, a kiegészítő fülhallgató pedig a fő fülhallgatóhoz. 

* Mindegyik fülhallgató külön-külön használható, majd mindegyik közvetlenül csatlakozik a telefonhoz, és monó módban működik. 

TWS párosítás 

Miután kivette mindkét fejhallgatót a töltőtokból, a fejhallgató automatikusan bekapcsol, és a fejhallgatók csatlakoznak egymáshoz - automatikus 

módban lesz. 

* Ha az automatikus párosítás sikertelen (például a jel valamilyen módon megszakad), helyezze vissza mindkét fejhallgatót a tokba, zárja le, majd 

nyissa ki és húzza ki újra a fejhallgatót, hogy újra elinduljon az automatikus bekapcsolás és a párosítás. 

* Ha a fejhallgatók megfelelően vannak csatlakoztatva egymáshoz (lásd a LED-jelek leírását ebben a kézikönyvben), de nem hallgatja a hangot, 

valószínűleg megszakadt a Bluetooth kapcsolat a fejhallgató és a telefon között, akkor csatlakoztassa újra az eszközöket Bluetooth manuális 

módban a telefon menüjében. A kézi csatlakoztatási folyamat leírása a kézikönyvben korábban található. 

 

 


