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Tiedot: 
- Piirisarja: BCM 43015 
- Bluetooth: 5.0 
- BT-Profiili: HFP, A2DP, AVRCP 
- Toistoaika: jopa 6t 
- Puhumisaika (AMV eli aktiivinen melunvaimennus päällä): jopa 4.5t 
- Pikalataus: 60 toistoaikaa / 5 minuutin latauksella 
- Käyttöjärjestelmävaatimukset: Android 5.0 tai korkeampi, iPhone 7 uudempi,        

iOS 10 tai korkeampi 
- Korvakuulokkeiden mitat: 16.5mm x 27.3mm x 14.9mm 
- Korvakuulokkeiden paino: 5.6g 
- Latauskotelon mittasuhteet: 50mm x 50.2mm x 27.8mm 
- Latauskotelon paino: 42.2g 

 

 
1. Latausliittimet 
2. Wing-kärki 
3. Kosketusherkät sensorit 
4. Kaiuttimet 

 
 

 
5. Kosketusalue 
6. Kaiutin 
7. Mikrofonit 

 

 



Aseta laitteesi käyttökuntoon 
Opi lisää laitteistosta, sen asentamisesta ja lataamisesta eli miten päästä          

aloittamaan tätä uutta laitetta. 
 
Laitteen kotelo on myös laturi. Jotta voisi ladata kuulokkeet, niin seuraavia           

vaiheita pitää seurata: 
1. Laita korvakuulokkeet latauskoteloon. Parhainta tulosta varten, älä laita        

korvakuulokkeita takaisin latauskoteloonsa, jos ne ovat likaisia tai märkiä. 
2. Sulje latauskotelo ja liitä joko USB-kaapeli tai laita latauskotelo langattomaan          

laturiin. Sekä latauskotelo että kuulokkeet ladataan samanaikaisesti. 
 
Kun liität nappikuulokkeet ja latauskotelon, LED-merkkivalot vilkkuvat tietyillä        

väreillä osoittamaan akun varaustasoa. 
 

 
 

● Vihreä: Täyteen ladattu tai enemmän kuin 60% akkua jäljellä. 
● Keltainen: Akku on 30 - 60% välillä. 
● Punainen: Akku on alle 30% varaustasossa. 
● Vilkkuu punaisena: Latausvirhe. Liitä kotelo ja nappikuulokkeet takaisin. Jos         

virhe toistuu, ota yhteyttä Samsungin huoltokeskukseen huoltotukea varten. 
 



Ennen korvakuulokkeiden käyttöä, varmistathan, että liität wingtipsit eli        
siipikärjet. Ilman wingtips eli siipikärkien käyttöä korvat voivat vahingoittua. 

1. Valitse sopivan kokoinen wingtip-koko, joka sopii parhaiten korville. 
2. Pidä wingtip-osaa vasemmassa tai oikeassa korvassa oikealla kädellä ja         

vastaavaa korvakuuloketta toisessa. 
3. Kiinnitä siipikärjen ura nappikuulokkeen kiinnityskoukkuun toisella puolella ja        

vedä siipikärkeä varovasti korvakuulokkeen peittämiseksi. Älä vedä       
siipikärkeä liikaa, kun kiinnität tai irrotat sen, koska se voi repeytyä. 

4. Noudata samaa menettelyä toiselle nappikuulokkeelle.  
 

Aseta korvanapit korviin oikein, jotta ne istuisivat mukavasti. 
 

 
 

1. Valitse oikea tai vasen nappikuuloke ja aseta alaosa (kaiuttimien kanssa)          
vastaavan korvan alaosaan. 

2. Työnnä korvanapin yläosaa (siipikärjellä) korvan yläosaa kohti. Säädä se         
mukavantuntuiseksi. Kosketusherkkä anturi havaitsee, että käytät      
nappikuulokkeita, kun laitat ne päälle ja lähettää sitten ääntä. 

 
Jos menetät yhden nappikuulokkeista, voit ostaa korvaavan ja liittää vanhat ja           

uudet nappikuulokkeet yhteen. 
1. Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon. Korvanapin pariston merkkivalo      

vilkkuu punaisena osoittaen, että nappikuulokkeet eivät ole kytkettyinä. 
2. Napsauta ja pidä molempien nappikuulokkeiden kosketusaluetta painettuna       

alhaalla vähintään seitsemän sekunnin ajan. Kun nappikuulokkeen pariston        
merkkivalo vilkkuu vihreänä ja sammuu, nappikuulokkeet ovat kytkettyinä ja         
käyttövalmiit. 

 



Aloita käyttämään korvakuulokkeita 
Ensinnäkin sinun on kytkettävä nappikuulokkeet laitteeseesi. Asenna Galaxy        

Wearable -sovellus älypuhelimeen. Voit ladata sovelluksen Galaxy Storesta tai         
Google Play -kaupasta. 

Galaxy Wearable on yhteensopiva tiettyjen laitteiden kanssa, joissa on         
Android 5.0 tai uudempi ja joissa on vähintään 1,5 Gt RAM-muistia. Tuetut laitteet             
voivat vaihdella operaattorin ja laitteen mukaan. Jotkin ominaisuudet eivät         
välttämättä ole käytettävissä. Parhaan tuloksen saamiseksi muodosta yhteys        
yhteensopiviin Samsung Galaxy -laitteisiin. 

1. Avaa latauskotelo siirtyäksesi Bluetooth-pariliitostilaan. 
● Voit myös siirtyä Bluetooth-pariliitostilaan, kun käytät nappikuulokkeita       

pitämällä samanaikaisesti kiinni nappikuulokkeiden vasenta ja oikeaa       
kosketusaluetta. 

2. Napauta älypuhelimen Sovellukset-näytössä Galaxy Wearable. Jos      
välttämätöntä, päivitä sovellus uusimpaan versioon. 

3. Napsauta Aloita ja valitse laite. 
4. Suorita yhteys noudattamalla ohjeita. 

 
Kosketusohjainten käyttö 
Käytä nappikuulokkeiden kosketusaluetta musiikin, puheluiden ja muiden       

hyödyllisten pikavalintojen hallintaan ilman tarvetta puhelimen esiin kaivamiselle. 
● Yksinkertainen napsautus: Napauta kosketusohjainta kevyesti kerran      

kappaleen toistamiseksi / keskeyttämiseksi. 
● Kaksoisnapautus: Napsauta kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa, jotta voit        

toistaa seuraavan raidan / vastata tai lopettaa puhelun / asettaa nykyisen           
puhelun pitoon ja vastata toiseen saapuvaan puheluun / vaihtaa nykyisen          
puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä. 

● Kolmoisnapsautus: Napauta kosketuslevyä nopeasti kolme kertaa      
toistaaksesi edellisen kappaleen / Aloita nykyinen kappaleen alusta. 

● Kosketa ja pidä painettuna: Kosketa ja pidä kosketuslevyä aktivoidaksesi         
mukautetun pikakuvakkeen / Hylkää puhelu / Kytke mikrofoni päälle tai pois           
päältä puhelun aikana / Nouda pidossa oleva puhelu nykyisen puhelun          
lopettamisen jälkeen. 


