
Tuotetiedot:
Bluetooth-versio: V4.2
Tuetut profiilit: AVRCP1.3, A2DP1.0, HFP1.5, HSP1.0
Toimintasäde: 10 m

Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
Akun tiedot: 3,7 V, 300 mAh, sisäinen ladattava litiumakku
Latausjännite: DC 5 V
Latausaika: noin 2 tuntia
Puhe-/toistoaika: noin 6 tuntia

Toimitussisältö:
1. Taitettavat Bluetooth-monitoimikuulokkeet BT066
2. USB-latausjohto
3. Aux-in-johto
4. Käyttöohje

Painikkeiden kuvaus:

/ /►||/M: Virtakytkin (ON/OFF), toista tai tauota musiikki, vastaa tai lopeta puhelu

|◄◄/V-: lyhyt painallus pienentää äänenvoimakkuutta, pitkä painallus siirtää edelliseen kappaleeseen

►►|/V+: lyhyt painallus lisää äänenvoimakkuutta, pitkä painallus siirtää seuraavaan kappaleeseen

Toimintojen kuvaus:
1. Kuulokkeiden kytkeminen päälle:

Pidä painiketta / /►||/M painettuna yli 3 sekuntia. Bluetooth-tila käynnistyy automaattisesti, ja sininen
LED-merkkivalo syttyy.
2. Kuulokkeiden kytkeminen pois päältä:

Pidä painiketta / /►||/M painettuna yli 3 sekuntia. LED-merkkivalo sammuu.

Painikkeiden käyttö:

1) Vastaa puheluun: puhelun saapuessa paina lyhyesti painiketta / /►||/M.

2) Lopeta puhelu: paina lyhyesti painiketta / /►||/M.

3) Toista musiikkia: muodosta yhteys älylaitteeseen ja paina lyhyesti painiketta / /►||/M.

Tila:
Bluetooth-tila:
1) Pariliitoksen muodostaminen:
a. Pariliitoksen muodostaminen ensimmäistä kertaa: Bluetooth-tila käynnistyy automaattisesti, laite antaa
äänimerkin Bluetooth Mode (Bluetooth-tila) ja LED-merkkivalo muuttuu siniseksi. Jos pariliitoksen muodostaminen
viimeisimmän älylaitteen kanssa ei onnistu 3 sekunnissa, kuulokkeet siirtyvät automaattisesti
pariliitoksen muodostustilaan ja LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä ja vihreänä. Valitse älylaitteesi Bluetooth-hakutoiminto ja
valitse luettelosta BT066. Salasanaa ei tarvita. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen laite antaa äänimerkin Connected
(Yhdistetty). Sininen LED-merkkivalo vilkkuu kahden sekunnin välein laitteiden ollessa yhdistettyinä.
b. Pariliitoksen muodostaminen toiseen laitteeseen:
Kytke liitetyn älylaitteen Bluetooth-toiminto pois päältä. Laite antaa äänimerkin Disconnected (Yhteys katkaistu).
Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitoksen muodostustilaan. LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä ja vihreänä. Valitse
toisen älylaitteesi Bluetooth-hakutoiminto ja valitse luettelosta BT066. Salasanaa ei tarvita. Pariliitoksen muodostamisen
jälkeen laite antaa äänimerkin Connected (Yhdistetty). Sininen LED-merkkivalo vilkkuu kahden sekunnin välein laitteiden
ollessa yhdistettyinä.
c. Pariliitoksen muodostaminen uudelleen: Yhteys muodostuu automaattisesti viimeisimpään laitteeseen 3 sekunnissa
käynnistämisen jälkeen.
2. Kun enimmäisäänenvoimakkuus saavutetaan, laite antaa du du -äänimerkin.
3. Virransäästötila: Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, jos niiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen ei onnistu
5 minuutin kuluessa. Aux-in-johdon kytkeminen kuulokkeisiin katkaisee akkuvirran käytön ja pidentää siten akun kestoa.
4. Tukee MP3-, WAV-, WNA- ja FLAC-tiedostojen toistoa.
5. Akun merkkivalo iOS-laitteilla.
6. Micro USB -liitäntää käytetään usein latausliitäntänä.



Aux-in-tila:
Kun kuulokkeet ovat päällä, liitä kuulokkeisiin Aux-in-johto. Laite antaa ensin äänimerkin Disconnected (Yhteys katkaistu) ja
sitten äänimerkin Line-in mode (Line-in-tila). Tämän jälkeen kuulokkeet toistavat automaattisesti älylaitteen
mediatiedostoja.

LED-merkkivalo:
Lataustila LED-merkkivalo palaa punaisena. Kun akku on ladattu täyteen,

LED-merkkivalo palaa sinisenä.
Virta päällä -tila Sininen LED-merkkivalo syttyy.
Virta pois päältä

-tila
LED-merkkivalo sammuu.

Pariliitoksen
muodostamisen

tila

Siniset ja vihreät LED-merkkivalot vilkkuvat nopeasti.

Virransäästötila Sininen LED-merkkivalo syttyy.
Yhdistetty-tila Sininen LED-merkkivalo syttyy.

Käyttötila Bluetooth-tilassa sininen LED-merkkivalo syttyy.
Aux-in-tilassa kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä ja

LED-merkkivalo sammuu.

Huomaa:
Jos pariliitosta ei muodosteta Bluetooth-kuulokkeiden siirtyessä pariliitoksen muodostustilaan, kytke kuulokkeet pois
päältä virran säästämiseksi.
Älä käytä muita toimintoja Bluetooth-yhteyttä luodessasi ohjelmavirheiden välttämiseksi.
Valitse sopiva äänenvoimakkuus kuulovaurioiden välttämiseksi.
Käytä Bluetooth-kuulokkeita niille soveltuvassa ympäristössä kuulokkeiden vaurioitumisen välttämiseksi.
Lataa kuulokkeet, jos ne ovat olleet pitkään poissa käytöstä.


