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Kezelési útmutató 
 

 

 

Importőr: 

Quantum-R Kft. 

1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. 

Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 
quantumr@quantumr.hu 

www.quantumr.hu 

  

http://www.quantumr.hu/


A csomag tartalma 

 

 

Ügyeljen a biztonságra! Az új fejhallgató használata előtt olvassa el a leírást, amelyben fontos biztonsági és 

jogi, valamint a töltésre és az akkumulátorra vonatkozó információkat talál. 

 

Párosítás 
 

A párosítás a fülhallgató és a telefon összehangolásának folyamata. A fülhallgató első használatba vétele előtt 

párosítania kell a Bluetooth® vezeték nélküli technológiát használó telefonjával. Ezt általában csak egyszer kell 

elvégezni. 

1. A fülhallgató első alkalommal történő bekapcsolásakor megkezdődik a párosítási folyamat.(ez csak a 

kicsomagolás után az első telefonhoz csatlakoztatáskor van így) 

2.  Kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját, majd állítsa új eszköz keresésére.( Ez a legtöbb telefonon a 

Beállítások/Eszközök > Kapcsolatok > Bluetooth > Be opcióval történik. A részleteket lásd a telefon 

használati útmutatójában) 



iPhone: Beállítások > Bluetooth > Be (elindítja az eszközkeresést) 

Android: Beállítások > Bluetooth: Be > Eszközök keresése 

3. Válassza ki a „PLT_ML15” lehetőséget a telefonon kijelzett Bluetooth eszközök listájából. Ha a telefon 

jelszó megadását kéri, írjon be négy nullát (0000). Lehet, hogy a „****” jelzés látható a kijelzőn. Egyes 

készülékek esetében a rendszer kéri a fejhallgatós kapcsolat megerősítését a párosítás után. 

 

A fejhallgató LED-je abbahagyja a piros/kék villogást a telefon és a fejhallgató sikeres párosítása után. 

 

Párosítás második telefonnal: A telefonjával történő párosítás befejezése után, párosítás egy második telefon-

nal: 

1. A fülhallgató legyen kikapcsolva. 

2. Tartsa lenyomva a Hívás gombot, amíg a jelzőfény elkezd pirosan/kéken villogni. 

3. Kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját, majd állítsa új eszköz keresésére. 

4. Válassza ki a „PLT_ML15” lehetőséget a telefonon kijelzett Bluetooth eszközök listájából. Ha a telefon 

jelszó megadását kéri, írjon be négy nullát (0000). 

A fejhallgató LED-je abbahagyja a piros/kék villogást a telefon és a fejhallgató sikeres párosítása után. 

 

A Bluetooth szolgáltatás működési tartománya max. 10 méter a telefon és a fejhallgató között, e fölött a hang-

minőség romlik, és megszakad a kapcsolat. A fejhallgató megpróbál újraaktiválni egy megszakadt kapcsolatot. 

Ha nem sikerül újból csatlakozni, érintse meg egyszer a Hívás gombot, vagy hozza létre a kapcsolatot manuáli-

san a telefon Bluetooth menüjének segítségével. 

  



Töltés 

 

Az új fülhallgató elég töltöttségi szinttel rendelkezik a párosításhoz, és néhány híváshoz. 2 óra a teljes feltöltési 

idő. A LED kékre vált a töltés befejezésével. 

 

A fülhallgató megfelelő illeszkedésének beállítása 
 

    

  



Általános 
 

Be- kikapcsolás A fülhallgató be vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a Hívásgombot. A jelzőfény 

egyszeri kék villanása a bekapcsolást, egyszeri piros villanása a kikapcsolást jelzi. 

Hívás kezdeménye-

zés / fogadás / befe-

jezés 

Hívás fogadás vagy befejezés: Nyomja meg a Hívásgombot. 

Újratárcsázás: A legutóbb hívott szám újratárcsázásához nyomja meg kétszer a Hívásgom-

bot. 

Hanggal aktivált tárcsázás: Amennyiben a telefon támogatja funkciót, körülbelül két másod-

percig tartsa nyomva a Hívásgombot, és várjon a hangjelzésre. 

Hangerő Hangerőt a telefonján tudja szabályozni. 

LED jelzőfények A fülhallgatón lévő LED jelzi a töltöttségi állapotot vagy gombnyomást. Néhány példa: 

 Folyamatos piros töltés közben, folyamatos kék töltés befejezése után. 

 Piros/kék villogás párosítás közben. 

 Dupla piros villanás alacsony akkumulátor feszültség esetén. 

 Dupla kék villanás a bejövő hívásoknál 

 

 

Garancia: 
 

Az Ön által vásárolt fejbeszélő a garanciavédelem feltüntetett feltételek szerinti garanciával rendelkezik. Kérjük, vásár-

láskor ellenőrizze a garancialevél pontos kitöltését és a számlát, vagy annak másolatát csatolja hozzá a garancialevélhez. 

A számlán szereplő termékekre a vásárlás napjától számított 24 hónap garanciát vállalunk. 

Garancia érvényességi feltételei: 

 Eredeti számla vagy annak másolata. 

 Garanciajegy megléte. 

 

 

Meghibásodás esetén a garanciális és garancián túli javítást végzi: 

Quantum-R Kft. 

1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. 
Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 

headset@headset.hu 

www.headset.hu 
 

 

 


