
Käyttöopas HiFi Bluetooth
Kuulokkeille Latauskotelolla K29



Tiedot
- Malli: K29
- Bluetooth -versio: 5.0
- Lähetysetäisyys: jopa 10 metriä
- Kuulokkeiden akun kapasiteetti: 90mAh
- Latauskotelon kapasiteetti: 500mAh
- Puheaika: jopa 9 tuntia
- Toistoaika: jopa 10 tuntia
- Kuulokkeiden latausaika: jopa 2 tuntia
- Virtanäyttö: LED -digitaalinäyttö
- Valmiusaika: jopa 40 tuntia
- Vedenkestävyystaso: IPX3
- Kuulokkeen paino: 14 g

1.Monitoimintanäppäin
2. Indikaattori
3. Mikrofoni Vice
4.Äänenvoimakkuus
ylös

5. Äänenvoimakkuus alas
6. Päämikrofoni
7. Varakorvakärjet
8. Latauspinnat
9. Akun tilanäyttö



Kuinka käyttää kuulokkeita
1. Valitse korvallesi parhaiten sopiva korvakärki
2. Kierrä kaiutinta vasemmalle (käytä sitä oikeassa korvassa)
3. Liu'uta kuulokkeet korvan yli ja taakse ja paina sitten varovasti korvaa kohti.
4. Kierrä puomia, kunnes päämikrofoni osoittaa suuta kohti

Jos haluat käyttää kuulokkeita vasemmalla korvallasi, käännä kaiutinta
oikealle puolelle, käännä puomia ylöspäin ja kierrä sitä ympäri niin, että korvan kärki
on toisella puolella, ennen kuin lasket mikrofonin.

Liittäminen ja yhteys
Varmista ennen ensimmäistä käyttöä, että kuulokkeet ja latauskotelo ovat

ladattu täyteen. Kuuloke käynnistyy automaattisesti, kun otat sen pois
latauskotelosta, ja sammuu, kun asetat sen takaisin latauskoteloon. Jos haluat
kytkeä HF-laitteen päälle tai pois päältä manuaalisesti, paina monitoiminäppäintä 3
sekunnin ajan kytkeäksesi sen päälle ja 4 sekunnin ajan sammuttaaksesi sen.



Jos haluat muodostaa parin HF-laitteen ja älypuhelimen välille, ota se ja odota
3-5 sekuntia. Ilmaisin vilkkuu hitaasti, mikä tarkoittaa, että se on valmis
muodostamaan laiteparin laitteen kanssa. Aktivoi Bluetooth älypuhelimellasi, etsi ja
valitse malli K29 pariksi kuulokkeiden kanssa.

Näppäinsäätimet
Musiikille:

- Toisto/tauko: Paina monitoiminäppäintä kerran
- Äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys: Pidä äänenvoimakkuuden lisäys- tai
äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna - Seuraava/edellinen
kappale: Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta kahdesti

Puheluille:
- Puheluun vastaaminen/puhelun lopettaminen: Paina monitoiminäppäintä kerran
- Hylkää puhelu: Paina monitoimipainiketta 2 sekunnin ajan
- Viimeinen numeronvalinta: Paina monitoiminäppäintä kahdesti

Aktivoi ääniavustaja painamalla monitoiminäppäintä kolme kertaa. Jos haluat
nollata kuulokkeet, pidä monitoimipainiketta ja äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta painettuna samanaikaisesti 1 sekunnin ajan.


