
GYORS ÜZEMBEHELYEZÉS
Bolt Vezeték Nélküli Fülhallgató

Köszönjük, hogy megvásároltad az LSTN Bolt fülhallgatóját! Tudjuk, már nagyon várod, 
hogy használatba vedd ezért segítünk a gyors beállításokkal. Inkább videón néznéd meg? 
Keresd fel az lstn.hu/hibaelharitas oldalunkat.

1.) Tartsd lenyomva a bekapcsoló gombot körülbelül 5 másodpercig. A visszajelző LED 
felváltva villogni kezd piros és kék színben, és a fülhallgatóból a „Power On” (bekapcsolva) 
hangvisszajelzés hallható. A fülhallgató párosításra kész.

2.) Nyisd meg a Bluetooth képes eszközödön a Bluetooth beállításokat és válaszd ki az 
„LSTN Bolt”-ot. Az eszközök sikeresen összecsatlakoztak.

3.) Készen is vagy! Amennyiben másik eszközhöz szeretnéd csatlakoztatni a fülhallgatót, 
először kapcsold ki úgy, hogy lenyomva tartod a bekapcsoló gombot körülbelül 3 
másodpercig. Ezek után az első ponttól elkezdheted összecsatlakoztatni a fülhallgatót 
másik Bluetooth képes eszközöddel.

A sikeres összepárosítás után a fülhallgatót nem kell többször újrapárosítani eszközöddel. 
A bekapcsolás után a fülhallgató automatikusan az utoljára használt eszközöddel 
csatlakozik össze. Amennyiben bekapcsolod a fülhallgatódat, de az nem tud csatlakozni 
egyetlen eszközhöz sem, 5 perc után automatikusan kikapcsol.



MŰKÖDTETÉS
Bolt Vezeték Nélküli Fülhallgató

Lejátszás / Megállítás: nyomd meg a 
bekapcsoló ( o ) gombot
Hangerő: beállításhoz használd a + vagy 
a - gombot
Léptetés előre: röviden tartsd lenyomva a 
+ gombot
Léptetés vissza: röviden tartsd lenyomva 
a - gombot
Hívás fogadás / befejezés: nyomd meg a 
bekapcsoló ( o ) gombot
Hívás elutasítása: tartsd lenyomva a 
bekapcsoló ( o ) gombot kb. 2 másodpercig
Második hívás kezelése: nyomd meg a 
bekapcsoló ( o ) gombot a második bejövő 
hívásod fogadásához. Tartsd lenyomva a 
bekapcsoló ( o ) gombot kb. 2 másodpercig 
a második bejövő hívás elutasításához.

Hangerő fel / Léptetés előre

Bekapcsolás / Lejátszás / 
Megállítás / Hívás fogadás, 
befejezés, tartás

USB töltő port (oldalt)

Hangerő le / Léptetés vissza

Mikrofon / LED



HIBAELHÁRÍTÁS
Bolt Vezeték Nélküli Fülhallgató

Valami nem működik? Ne ess pánikba. Próbáld meg az alábbi tippeket és ha ezek után 
sem működik vedd fel velünk a kapcsolatot az lstn.hu/tamogatas oldalunkon.
A FÜLHALLGATÓ NEM KAPCSOL BE 
Először ellenőrizd, hogy az akkumulátor tölthető-e. Csatlakoztasd egy USB kábellel egy 
töltő adapterhez. A LED visszajelző pirosan világítani kezd a töltés ideje alatt (körülbelül 1 
óra) és kék színűre vált, ha teljesen feltöltődött. Amennyiben a töltés nem indul el, 
érdemes megpróbálni egy másik USB kábellel és egy másik töltővel is a fülhallgató 
akkumulátorának feltöltését.
A FÜLHALLGATÓ NEM PÁROSÍTHATÓ / NEM CSATLAKOZIK
Néha előfordulnak kapcsolódási hibák. Szüntesd meg az eszközöd Bluetooth kapcsolatát 
néhány másodpercig. Amennyiben ez nem hozza helyre a hibát, próbáld meg az 
eszközödet és a fülhallgatót is kikapcsolni legalább 10 másodpercre, majd bekapcsolás 
után újrakezdeni a párosítást / újracsatlakozást. 
A BLUETOOTH KAPCSOLAT SZAGGAT
Az LSTN Bolt fülhallgató körülbelül 40m-es távolságig képes a jelek követésére. 
Ellenőrizd, hogy ezen a távolságon belül tartózkodsz-e. A legjobb vétel érdekében az 
eszközök között biztosítani kell a szabad rálátást, tehát ne legyen közöttük például fal, 
bútor vagy egyéb árnyékoló tárgy.



GARANCIA
Bolt Vezeték Nélküli Fülhallgató

Minden LSTN fejhallgatóhoz, fülhallgatóhoz és hangszóróhoz egyéves garanciát kínálunk. 
Kellően odafigyelünk a gyártás és szállítás során a minőségre, így magabiztos és nyugodt 
lehetsz , amikor megvásárolsz egy LSTN terméket.
Ha az LSTN fejhallgató, fülhallgató vagy hangszóró a vásárlás utáni egy éven belül Ha az LSTN fejhallgató, fülhallgató vagy hangszóró a vásárlás utáni egy éven belül 
meghibásodik, akkor kicseréljük. Kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot az lstn.hu oldalon 
keresztül. Az ügyintézéshez szükség lesz számlára, vásárlási visszaigazolásra, rendelés 
számra, garanciajegyre vagy egyéb olyan dokumentumra, amellyel bizonyíthatod a 
vásárlást! Garanciánk csak a magyarországi hivatalos forgalmazótól vásárolt vagy 
szerződött viszonteladóink által értékesített termékekre terjed ki.
A garanciával kapcsolatban részletes információkat találsz az lstn.hu oldalon.
AA harmadik féltől (nem a magyarországi forgalmazón keresztül értékesített) származó 
viszonteladóktól vásárolt termékekre a garancia nem vonatkozik. Ilyen esetekben kérjük, 
vedd fel a kapcsolatot az eladóval garanciális igényeddel kapcsolatban.

HALLÁSVÉDELMI FIGYELMEZTETÉS
Figyelmesen használd a fülhallgatót! A hosszú ideig vagy magas hangerőn történő 
használat halláskárosodáshoz vezethet. Amennyiben fülcsengést, sípolást vagy a beszéd 
érthetőségének csökkenését tapasztalod, függeszd fel a fülhallgató használatát. 


