
AWEI A840BL SPORT 
BLUETOOTH-KUULOKKEIDEN 

KÄYTTÖOHJE 
 

Esittely 
Kiitos Awei A840BL Sport Bluetooth-kuulokkeiden tilaamisesta. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje 
ennen laitteen käyttöä. 
 
Langattoman Bluetooth yhteyden esittely 
 
Bluetooth on langaton teknologia, joka mahdollista lyhyen matkan yhteyden (toimii noin 10m 
säteellä). Sen kanssa voit siirtää tiedostoja langattomasti useiden digitaalilaitteiden, kuten 
matkapuhelimien / langattomien kuulokkeiden / tietokoneiden jne. välillä. Bluetooth toimii 
tehokkaasti ja sen helppo yhdistäminen tekee laitteesta ja tiedostojen siirrosta nopeampaa ja 
tehokkaampaa. 
 

Lisävarusteet 
● A840BL Bluetooth-kuulokkeet * Mukavat korvapehmusteet eri 

koossa 
● USB-latauskaapeli * Käyttöohje 
● Kuljetuspussi 

 

Bluetooth kuulokkeiden virtalähde 
Laitteessa on sisäänrakennettu 3.7V ladattava polymeeriakku. Ole hyvä ja varmista, että akku 
on ladattu täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. 
Latausohjeet: 
Käytä standardi 300MA DC laturia. Liitä latauskaapeli laturiin ja sen toinen pää Bluetoot 
kuulokkeiden latausporttiin. Kun latausvalo sammuu, laite on ladattu täyteen. Latausaika on 
noin 2 tuntia. Se voidaan ladata ja liittää myös tietokoneeseen USB:n kautta. 
 

Bluetooth kuulokkeiden käyttö 
Virta Päälle/Pois 
 
Virta päälle 

Laittaaksesi laitteen päälle paina monitoimipainiketta 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet 
sanat ”Power On”. Olet nyt laittanut laitteen päälle onnistuneesti ja voit yhdistää sen 
puhelimesi kanssa Bluetoothin kautta. 
 
Virta pois 



 Jos haluat sammuttaa kuulokkeet, paina monitoimipainiketta 5 sekunnin ajan, kunnes 
huomaat LED valon välähtän hitaasti kerran ja kuulet sanat ”Power Off”. Kuulokkeet on nyt 
pois päältä ja yhteys puhelimeesi katkeaa. 
 
Bluetooth 
 
Yhdistystila 

Kun kuulokkeet on pois päältä, paina 5 sekunnin ajan, kunnes punainen ja sininen LED 
valo syttyy. Nyt kuulet kuulokkeista sanan ”Pairing”. 

Jos päästät MFB painikkeesta irti ennen kuin laite siirtyy yhdistystilaan, laite käynnistyy 
ja yhdistää automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen. Jos haluat yhdistää kuulokkeen 
toisen laitteen kanssa, ole hyvä ja sammuta laite tai paina vol+ ja vol- painiketta (eteen- ja 
taaksepäin-painike) ja mene yhdistämistilaan. 

Jos kuulokkeet eivät yhdisty puhelimesi kanssa sen ollessa päällä, siirry 
yhdistämistilaan painamalla vol+ ja vol- painiketta (eteen- ja taaksepäin-painike) ja yhdistä 
kuulokkeet puhelimesi kanssa. 
 
Vastaaminen / soittaminen 
 
Puheluihin vastaaminen 

Kuunnellessasi musiikkia, voit vastata puheluun painamalla MFB-painiketta, jolloin 
kuulet varoitusäänen ja musiikki pysähtyy samalla. Musiikki jatkuu uudelleen automaattisesti 
kun puhelu päättyy. 
 
Puhelun hylkääminen 

Jos haluat hylätä tulevan puhelun, paina vain MFB-painiketta 2 sekunnin ajana ja 
kuulet varoitusäänen. 
 
Puhelun lopettaminen 

Paina MFB-painiketta lopettaaksesi puhelu ja kuulet varoitusäänen. 
 
Volume 

Säätääksesi äänenvoimakkuutta puhelun aikana, paina vol+ ja vol- lisätäksesi tai 
vähentääksesi äänevoimakkuutta. Kun saavutat max/min äänenvoimakkuuden, kuulet 
varoitusäänen. 
 
Viimeisen numeron uudelleenvalinta 

Kuunnellessasi musiikkia tai kuulokkeiden ollessa virransäästötilassa, paina kahdesti 
MFB-painiketta valitaksesi uudelleen edellinen numero. Kuulet sanat ”Last Number Redial” 
kuulokkeen mikrofonista. Jos kuuntelet musiikkia, se pysähtyy automaattisesti puhelun ajaksi. 
 
Mute  

Puhuessasi puhelua, paina ja pidä alhaalla eteen- ja taaksepäin-painiketta 2 sekunnin 
ajan hiljentääksesi puhelimesi. Kuulet soittajan, mutta soittaja ei kuule sinua. Joka 10 sekunnin 
välein kuulet muistutuksen, että laiiteesi on mute-tilassa. 

Poista mute-tila 
Paina ja pidä alhaalla eteen- ja taaksepäin-painiketta 2 sekunnin ajan poistuaksesi mute-tilasta. 
 
 
 
 



 
Siirtyminen puhelimen ja kuulokkeiden välillä 

Puhuessasi puhelimessa, paina kahdesti MFB-painiketta siirtääksesi ääni kuulokkeista 
puhelimeesi. Paina uudelleen kahdesti MFB-painiketta siirtyäksesi takaisin kuulokkeisiin. 
Kuulet huomautusäänen. 
 
Uudelleenyhdistys 

Kun kuulokkeiden yhteys puhelimeen katkeaa, kuulet huomautusäänen. Jos paina 
MFB-painiketta, se yhdistyy uudelleen. Kuulet kuulokkeista sanat ”Your headset is connected”. 
 

Bluetooth Kuulokkeiden ominaisuudet 
Bluetooth versio: Bluetooth V4.1 – CSR 
Bluetooth protokolla: A2DP, AVRCP korkealaatuinen stereoääni taajuuslähetys ja pitkän 
etäisyyden hallintaprotokolla. 
Ottoteho: 10mw 
Työskentelyetäisyys: 10m (seinättömät alueet) 
Työskentelyaika: 4,5 tuntia puheaikaa, 4 tuntia musiikin soittoaikaa 
Valmiusaika: 200 tuntia 
Latausaika: 2 tuntia 
Akkukapasiteetti: Ladattava litiumpolymeeriakku 

 3.7V; 100mAh 
Taajuus: 2.402-2.380 GHz 
Paino: 17,2g (ilman pakkausta) 
Mitat: 3x28x9mm 
 

 


