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US/UK 912.795 Bluetooth-kuulosuojaimet 

Keskeiset ominaisuudet 
● Bluetooth 5.0 ‑ tekniikka, jonka avulla voit nauttia handsfree-puheluista ja musiikista 
langattomasti. 

● Kiinteä ladattava akku ja USB-latausjohto. 

● Melunvaimennus: NRR 25 dB, SNR 30 dB. 

•Syvä basso ja erinomainen stereoääni. 

● Virta ei lopu koskaan, loputon toistoaika 3,5 mm:n ääniliitännän kautta. 

● Laadukas pehmustettu sanka sekä hengittävät ja miellyttävät korvatyynyt. 

Tuotteen kuvaus 
Tuotteen kuvaus Monitoimipaini

ke 

Pakkauksen sisältö 

Latauskaapeli 3,5 mm:n 
AUX-johto 

käyttöohje 

Virtapainike 

Äänenvoimakku
uden 

säätöpainike 
Ääniliitäntä 

Latausliitäntä 

Perustoiminnot 

Kuulokkeiden lataaminen: 

Kiinteä 1 500 mAh:n ladattava akku. Kun akku täytyy ladata, voit käyttää latauskaapelia (mukana) 

kuulokkeiden liittämiseen USB-laturiin (autolaturi, varavirtalähde, tietokoneen USB-liitäntä jne.). 

Latauksen aikana LED-valo on punainen. Kun lataus on valmis, se muuttuu siniseksi. 

Ilmoitus akun alhaisesta varaustasosta: 

Kun akun varaustaso on alle 20 %, kuulosuojaimesta kuuluu alhaisesta varaustasosta kertova 

äänimerkki 20 minuutin ajan minuutin välein. Lataa silloin kuulokkeet. Jos kuulokkeita ei ladata, ne 

sammuvat automaattisesti kuulokkeiden suojaamiseksi. 

Kuulokkeiden säätäminen: 

● Pidennä sanka kokonaan ja aseta kupit korvien päälle. 

● Säädä sanka liu'uttamalla sitä ylös- tai alaspäin. 

● TEE NÄIN: Aseta korvakupit tiiviisti korvien päälle. 

LED-merkkivalo 

Äänenvoimakkuu
den säätöpainike 



 

 

● Älä tee näin: Älä päästä hiuksia korvien päälle tai heikentämään korvakuppien tiiviyttä. 

● Älä tee näin: Älä aseta korvakuppeja vinoon tai huonosti korvien päälle. 

Bluetoothin toiminta 
1. Kuulokkeiden kytkeminen päälle / pois päältä: 

(1) Käynnistä painamalla ja pitämällä painettuna 2 sekunnin ajan. 2 sekunnin kuluttua kuulokkeet 

siirtyvät automaattisesti Bluetooth-laiteparin muodostamiseen ja äänimerkki ilmoittaa siitä. (2) 

Sammuta painamalla ja pitämällä painettuna 3 sekunnin ajan. 

2. Bluetooth-laiteparin muodostaminen: 

– Kytke Bluetooth päälle laitteesta. Valitse 912.795 pariliitoksen muodostamista varten. 

– Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki Bluetooth Connected. 

– Kun seuraavan kerran kytket kuulokkeet päälle, ne muodostavat automaattisesti yhteyden viimeksi 

liitettyyn laitteeseen, ja kuuluu äänimerkki Bluetooth Connected. (Joissakin laitteissa yhteys on 

kuitenkin muodostettava manuaalisesti uudelleen.) 

– Paina pitkään 10 sekunnin ajan yhteyden muodostamiseksi uudelleen uuteen laitteeseen. (LED-

valo vilkkuu silloin sinisenä.) 
3. Musiikin kuunteleminen: 

Käynnistä musiikkisovellus laitteellasi  

● Kun haluat toistaa musiikkia tai keskeyttää toiston, paina – . 
● Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla kahdesti . 

● Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen painamalla kolme kertaa . 
4. Puheluihin vastaaminen: Saapuviin puheluihin voi vastata Bluetooth-tilassa. Puhelun saapuessa 

musiikin toisto lakkaa. Kuulokkeista kuuluu soittoääni saapuvan puhelun merkiksi (jos puhelin on 

mykistetty puhelun aikana, myös kuulokkeet on mykistetty). 

● Voit vastata puheluun painamalla kerran . 

● Jos haluat mykistää puhelun, paina kerran mikrofonin mykistämiseksi. Peru mykistystoiminto 

toistamalla vaiheet. 

● Jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu, (1) paina kaksi kertaa niin pääset siirtymään 

ensimmäisestä puhelusta toiseen puheluun. (2) Lopeta toinen puhelu ja siirry takaisin ensimmäiseen 

puheluun painamalla pitkään 2 sekunnin ajan. 

● Lopeta puhelu painamalla pitkään 2 sekunnin ajan. 

● Jos haluat hylätä saapuvan puhelun, paina pitkään 2 sekunnin ajan. 

5. Äänenvoimakkuuden säätäminen: (1) Lisää äänenvoimakkuutta painamalla kerran , ja (2) 

vähennä äänenvoimakkuutta painamalla kerran 

. 

Äänitulo 
Laitteen yhdistäminen: Voit liittää mukana tulevan 3,5 mm:n stereoäänikaapelin kuulokkeiden 3,5 

mm:n ääniliitäntään ja liittää sen laitteeseesi, niin saat loputtoman toistoajan. 

Laitteen ohjaaminen: Käytä laitteen alkuperäisiä säätimiä äänenvoimakkuuden säätämiseen, toiston 

käynnistämiseen ja keskeyttämiseen, kappaleiden valintaan ja puheluihin vastaamiseen. 



 

 

Pika-aloitusopas



 

 

 BLUETOOTH 5.0 ‑TILA 

Bluetoothin 
nollaaminen 

Paina pitkään 10 s 

Keskeytys/toisto 
Yksi painallus 

Seuraava kappale 
Kaksi painallusta 

Edellinen kappale 
Kolme painallusta 

Puheluun vastaaminen 
Yksi painallus 

Puhelun hylkääminen 
Paina pitkään 2 s 

Puhelun päättäminen 
Paina pitkään 2 s 

Siirtyminen pidossa 
olevaan puheluun 
Kaksi painallusta 

Mykistys / mykistyksen 
poisto 

Yksi painallus 

Äänenvoimakkuuden alentaminen 
Yksi painallus 

Äänenvoimakkuuden lisääminen 
Yksi painallus 

ÄÄNITULO 

Kaikki toiminnot 
Käytä laitteen säätimiä 

Kuulokkeiden 
käynnistäminen Paina ja 

pidä painettuna 2 
sekunnin ajan 

Kuulokkeiden 
sammuttaminen Paina ja 

pidä painettuna 3 
sekunnin ajan 


