
Bluetooth indukciós toll használati utasítás 

 
Használatba helyezés előtt kérjük olvassa el ezt a használati utasítást figyelmesen! . Ha ezek után bármilyen kérdése 
merülne fel a készülék használatával kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az: info@spytek.hu email 

címen. 
 
 

Bevezetés 

 
1> A bluetooth indukciós toll részei:  

2> A csomag tartalma: 
 
1 x Bluetooth indukciós toll beépített mikrofonnal 
1 x Tároló doboz 
1 x Hálózati töltő + USB kábel (számítógépről is tölthető) 
 
 
3> **   Nagyon fontos  ** 
 
Használat előtt töltse a készüléket, míg a töltést jelző led világít illetve kékre vált.  
Soha ne próbálja kinyitni az alábbi 3 részt. A garancia megszűnéséhez vezet ha az alábbi 3 rész valamelyikét 
kinyitja! 
 
Kérjük ne próbálja meg kinyitni a JELÖLT részeket. Amennyiben kinyitja, fizikai károsodást okozhat az eszközben! 

 

 
 

Amennyiben az akkumulátort újra kell tölteni, az alábbi ábrán jelölt módon horizontálisan húzza szét a készüléket: 
 

mailto:info@spytek.hu


Üzembe helyezés 

 
1> Párosítás mobiltelefonnal 
 
A. Nyomja a bluetooth gombot körülbelül 8 másodpercen 

keresztül, addig míg a piros és kék fények megjelennek és 

egymás után váltakozva villognak.  
 

Ha a kijelző fénye csak kéken vagy pirosan villog, kérjük 

tartsa nyomva a bluetooth gombot körülbelül 3 másodpercig, 

míg a készülék kikapcsol (A kikapcsolás előtt a piros jelzőfény 

3 alkalommal fel fog villanni). Ezután ismételje meg a 

párosításhoz az A pontban leírtakat még egyszer. 
 
B. Kapcsolja be a telefonján a bluetooth rádiót majd keressen új eszközt a telefon menüpontjának segítségével. Miután 

megtalálta a telefon a ―TE53", válassza ki majd nyomjon OK gombot. Írja be a jelszót: 0000 és nyomjon OK gombot. A 

sikeres párosítás után a tollon a kijelző kéken fog villogni másodpercenként. 
 

 
2> Használat micro headsettel 
 
Helyezze az elemet a micro headsetbe, majd a micro headsetet csúsztassa a fülébe. Hívja partnerét mobiltelefonja 
segítségével vagy hallgasson zenét. A tollat tartsa a kezében vagy írjon vele úgy, mintha egy normál tollal írna. A micro 

headsetben tisztán és érthetően fogja hallani partnerét, vagy kedvenc zeneszámát. 
 
 
 
3> Bluetooth toll bekapcsolása párosítás után 
 
Amennyiben már a párosítás egyszer elvégezte egy adott mobiltelefonnal, nem szükséges újra párosítani a következő 
használat előtt. Győződjön meg hogy a bluetooth rádió a mobiltelefonján be van kapcsolva. Ezután nyomja a bloetooth 
tollon a bluetooth gombot körülbelül 3 másodpercig, míg a kék jelzőfény megjelenik. A toll autómatikusan csatlakozik a 
telefonhoz és használatra készen áll. 
 
Akkumulátor élettartam növelése érdekében, kérjük kapcsolja ki a bluetooth tollat, ha 30 percnél hosszabb ideig nem 
használja! 
 
Bekapcsolás – Nyomja meg és tartsa bluetooth gombot 3 másodpercig, amíg jelző villog 3-szor gyorsabban.  
 
Kikapcsolás — Tartsa nyomva a bluetooth gombot 3 másodpercig, míg a piros kijelző 3 alkalommal felvillan. 
 
 
 

Hibaelhárítás 
 
K> Mért nem tudom párosítani a mobiltelefonommal?  
V> 1# Győződjön meg róla, hogy a bluetooth toll párosító módba van e kapcsolva illetve a mobiltelefonjának bluetooth 

rádiója be van-e kapcsolva látható módban . 2# Amennyiben több bluetooth eszköze van, győződjön meg róla, hogy 
másik eszköz nincs párosítva a telefonhoz 3# Amennyiben továbbra sem működik, próbálja egy második 
mobiltelefonnal összepárosítani. 

 
K> Mért nem tudom párosítás után másodszor összekapcsolni a telefonommal?  
V> 1# Győződjön meg róla hogy másik bluetooth eszköz nem párosodik a telefonhoz. 2# Ürítse ki a párosított eszközök listáját a 

telefonjában, majd ismételje meg az „A‖ lépést az ÜZEMBE HELYEZÉS menüpontban.  
 
K> Párosítottam a bluetooth tollat de semmit nem hallok a micro headsetben?  
V> 1# Győződjön meg róla, hogy a micro headsetben van ellem és ez az elem nincs lemerülve. Amennyiben az elem merült, a 

micro headset sípoló hangot ad, vagy egyáltalán nem hallani még az alapzajt sem. 2# Egyes telefonok párosítás után még 
nem kapcsolódnak egyből a bluetooth eszközhöz csak csatlakozás után kezdik el kezelni. 

 
K> Mért kapcsolódik szét vagy kapcsol ki a bluetooth toll?  
V> 1# Győzödjön meg róla, hogy a bluetooth funkció be van kapcsolva. 2# Győződjön meg róla hogy a bluetooth toll     
hatótávolságon belül van a telefonhoz – 10 méter nyitott téren. 3# Töltse újra bluetooth tolla akkumulátorát.



Akkumulátor információk 

 
A bluetooth toll újratölthető LI-ION beépített akkumulátorral van szerelve. Az akkumulátorok teljes kapacitásukat 2-3 teljesen 
feltöltött majd lemerített állapot után érik el. Az akkumulátor élettartama 100 újratöltési ciklus. Ezután veszthet teljesítményéből. 
 
A bluetooth tollat csak az eredeti USB-kábel szabad tölteni. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött bluetooth tollat a 
töltőn, mivel a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát. A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor 
idővel elveszti töltését. 
 
 

Funkciók: 

 

Hanghívás kezdeményezése Érintse meg a bluetooth gombot, majd a jelzés után mondjuk 
a nevet a mikrofonba. 

  

Hívás vége Érintse meg a bluetooth gombot a hívás alatt 
  

Hívás fogadása Érintse meg a bluetooth gombot 
  

Hívás elutasítása Nyomja meg a bluetooth gombot kétszer 
  

Legutolsó hívás újratárcsázása Nyomja a bluetooth gombot a jelző hang elhangzásáig 
  

Hívás átirányítása a telefonról a bluetooth tollra Érintse meg a bluetooth gombot két másodpercig vagy 
használj a telefon ide vonatkozó funkcióját 

  
  

 
 

Kijelző 
 

Piros jelzés miközben a hálózati töltő csatlakoztatva van Akkumulátor töltés 
  

Kék jelzés miközben a hálózati töltő csatlakoztatva van Töltés befejeződött 
  

Nincs jelzés Kikapcsolt állapot 
  

Kék és piros jelzés villan felváltva Párosító mód 
  

2 gyors villanás Párosodás sikeres 
  

lassú kék villogás Csatlakozott mód 
  

 

Garancia 

 
A bluetooth tollra egy év garanciát biztosítunk a vásárlás dátumától számítva.  
Garancia vesztés következik be az alábbi feltételek teljesülésekor:  
1> Hibás működtetés okozza a készülék meghibásodását.  
2> A készüléket víz éri.  
3>Felnyitott jelzett részek a BEVEZETÉS 3. pontja szerint.  
4>Egy éven túl a vásárlás dátumához képest. 
5>A garancia jegy elvesztése vagy olvashatatlanná válása. 

 

Köszönjük, hogy figyelmesen végigolvasta ezt a használati utasítást és hogy a SPYTEK.HU-t 

választotta! 

 

 

 


