
Käyttöohje 

VoxTube 700 S Bluetooth headset 

 

Kiitos että olet hankkinut MIPOW VoxTube 700 bluetooth-kuulokkeen, toivottavasti nautit sen 

käyttämisestä. 

 

Vastaus nappi – Led ilmaisin – USB-liitin – Korvanappi- Mikrofoni – USB-johto 

 

1. Valitse korvanappi 

Pakkauksessa on kolme paria korvanappeja, kokeile kaikkia ja valitse se joka tuntuu mukavimmalta 

ja sopii parhaiten sinulle. 

Kiinnitä korvanappi kuulokkeisiin painamalla sen paikoilleen kuulokkeen päälle. 

 

2. Lataaminen 

Kiinnitä USB-johto esim. tietokoneeseen tai muuhun USB-laitteeseen, tai kiinnitä laitteen johto 

seinälaturiin. 

 

-Kun akun varaustila on alhainen, saat ”Battery Low” ilmoituksen. 

-Latauksen aikana palaa valkoinen Led-valo, joka sammuu kun akku on täynnä 

- Täyteen lataaminen vie noin 2 tuntia 

- Jos lataat VoxTube 700:n sammuttamatta sitä, se on yhä kytketty laitteeseesi latauksen aikana 

 

3. Yhdistäminen 

Yhdistä VoxTube 700 ensimmäisen puhelimen kanssa. 

 

Ota Bluetooth käyttöön puhelimessasi: 

iPhone - Mene Asetukset> Yleiset> Bluetooth - Ota käyttöön. 

Blackberry - Mene ASETUKSET / VALINNAT > BLUETOOTH – Ota käyttöön. 

Android puhelin - Mene Asetukset> Langattomat verkot > Bluetooth-asetukset ja Ota käyttöön. 

Muut Matkapuhelimet - Tarkista puhelimen käyttöohjeesta  

 

Paina & Pidä TALK-painiketta 7 sekunnin ajan aktivoidaksesi pariliitostila oman VoxTube 700:si 

kanssa. 

- Siirry puhelimen Bluetooth-asetuksiin, lisää tai etsi laitteita, kun "MIPOW_Vox700" tulee 

näkyviin, valitse se tai kirjoita salasana "0000", pyydettäessä. 

- Yhdistämisen aikana valkoinen Led-valo vilkkuu nopeasti. 

- Kuulet lyhyen äänen, kun laite on yhdistetty. 

 

iPhonessa kuulokkeen akun tila ilmestyy automaattisesti puhelimen näytölle. 

 

Yhdistä VoxTube 700 Toisen puhelimen kanssa. 

Kahden puhelimen yhdistäminen ensimmäisen kerran. 

 

- Kun VoxTube yhdistetään toisen laitteen kanssa, kuuloke on käynnistettävä uudelleen ja 

aktivoitava uudelleen yhdistämis-tila. 

- Mene puhelimesi Bluetooth-asetuksiin, lisää/etsi laitteita, valitse MIPOW_Vox700, syötä koodi 

0000, jos laitteesi kysyy sitä. 

- Kuulet äänimerkin yhdistämisen tapahduttua. 

 

HUOM! Jos puhelimesi on jo yhdistetty, voit yhdistää sen suoraan kuulokkeeseen. 

 

 



4. Ilmoitus-äänet 

VoxTube 700 S:ssä on ääni-ilmoitukset eri toiminnoille, alla yleisimmät ilmoitukset jotka kuulet. 

Virta päälle – Power On 

Yhdistäminen – Pairing 

Uudelleen valinta – Lyhyt merkkiääni 

Virta pois – Power Off 

Yhdistetty - Lyhyt merkkiääni 

Yhteys katkennut - Lyhyt merkkiääni 

Akku lopussa – Battery Low 

 

Pidä painettuna TALK-näppäintä kuulokkeessa n. 7 sekuntia, kuulet ilmoituksen Power On ja 

hetken päästä ilmoituksen Pairing, tällöin laitteesi on yhdistetty. Vapauta TALK-näppäin. 

 

Äänenvoimakkuuden säätö: Paina puhelimesi äänenvoimakkuuden säätönäppäintä lisätäksesi tai 

vähentääksesi äänenvoimakkuutta. 

 

5. Puhuminen 

-Vastataksesi puheluun, paina TALK-näppäintä, kuulet pitkän merkkiäänen 

HUOM. Kun puhelimesi on yhdistettynä kahteen puhelimeen, näppäimen painallus vastaa 

kumpaankin puhelimeen tuleviin puheluihin 

 

- Hylätäksesi puhelun, paina TALK-näppäintä kahdesti, kuulet kaksi piippausta 

Puhelun aikana, paina TALK-näppäintä lopettaaksesi puhelun, kuulet piippauksen, tai  asettaaksesi 

puhelun pitoon ja vastataksesi toiseen tulevaan puheluun, paina TALK-näppäintä kahdesti, jälleen 

kuulet piippauksen. 

 

- Puhelun siirto pois kuulokkeesta paina kahden sekunnin ajan TALK-näppäintä, kuulet piippauksen 

ja voit puhua ilman kuuloketta 

 

-Numeron uudelleenvalinta viimeksi soitettuun numeroon, paina TALK-näppäintä 2 kertaa. 

 

-Äänivalinnan aktivointi, paina TALK-näppäintä 2 sekunnin ajan, sen jälkeen sanele numero, kuulet 

piip-merkkiäänen. 

 

HUOM. Kuulokkeen ollessa yhdistettynä useampaan puhelimeen, uudelleenvalinta ja äänikomennot 

toimivat puhelimen kanssa, jolla on viimeksi puhuttu. 

 

6. Muut toiminnot 

Musiikin kuuntelu 

Voit kuunnella musiikkia puhelimestasi tai muusta Bluetooth-laitteesta,  joka tukee A2DP:tä. 

Yhdistettyäsi kuulokkeen puhelimeen tai musiikin toistimeen, voit kuunnella sitä kuulokkeesta. 

Puhelun tullessa,  musiikki hiljenee automaattisesti ja voit puhua puhelun. Puhelun päätyttyä 

musiikki jatkuu automaattisesti. 

 

-Paina TALK-näppäintä kerran toistaaksesi tai pysäyttääksesi musiikin 

- Jos VoxTube ei havaitse yhteyttä 90 sekuntiin, se deaktivoituu 

- Jos kuuloke  on ilman yhteyttä 5 min ajan, virta katkeaa automaattisesti 

 

 

 

 

 



7. Tekniset tiedot 

 

Malli: BTV7 700S 

Puheaika: Jopa 6h 

Valmiustila-aika: Jopa 6 päivää 

Latausaika: 2 h 

Kantama: 10m 

Bluetooth: Bluetooth versio 3.0 

Yhteydet: Mahdollisuus 2 laitteen yhdistämiseen 

Kaiutin: Laajakaistainen 

Äänenlaatu: HD-ääni (16 kHz) 

Paino: 5 g 

Mitat: 49x11.8x4.5 mm 

 

8. Led-ilmaisin 

Yhdistetty/Puhelu käynnissä/Musiikin toisto – Vilkkuu 7 sek. Välein 

Ei-yhdistetty – Vilkkuu 2 sek. Välein 

Saapuva puhelu – Vilkkuu sekunnin välein 

Virta päälle – Led vilkkuu kolmesti 

Virta pois – Led palaa 2 sek. Ajan 

Yhdistäminen laitteseen – Led välkkyy nopeasti 

Lataaminen – Led palaa 

Ladattu täyteen – Led sammuu 

 

9. Ongelmatilanteet & UKK 

 

Rätisevä ääni: Parhaan äänenlaadun saamikseksi, pidä kuuloke ja puhelin samalla puolella kehoasi 

En kuule mitään: Varmista että pariliitos laitteiden välillä on tehty ja että Bluetooth-yhteys on 

käytössä laitteessasi (ks. luvut 3&4 

Ongelmia pariliitoksen muodostamisessa: Olet voinut poistaa pariliitoksen epähuomiossa, ks 

luvut 3&4 

Toimiiko VoxTube 700 S muiden BT-laitteiden kanssa?: Laite on suunniteltu toimimaan 

Bluetooth matkapuhelinten kanssa, se kuitenkin voi toimia myös muiden Bluetooth 3.0 laitteiden 

kanssa jotka tukevat, kuulokkeita, hands-free-profiilia ja A2DP-musiikin toistoa. 

En pysty käyttämään toimintoja hylätäkseni puhelun, uudelleenvalitakseni numeron, 

myöskään äänivalinta ja akku-ilmaisin eivät toimi: Nämä toiminnot riippuvat siitä tukeeko 

puhelimesi niitä, tarkista laitteesi käyttöohjeesta lisätietoja. 

 

Lisätietoja tuotteesta saat osoitteesta: www.mipow.com 

 

10. Kuulokkeen kunnossapito 

- Säilytä VoxTube 700 S aina virta pois kykettynä ja turvallisessa paikassa. 

- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja (yli 45 celsius, alle -10 celsius) sillä se voi vaikuttaa akun kestoon 

ja laitteen toimintaan. 

- Älä päästä kuuloketta kastumaan 

 

 

 

 

 

 

 



Täytäntöönpanon jälkeen EU-direktiivi 2002/96 / EU kansallisessa oikeusjärjestelmässä 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana. 

Kuluttajat ovat lain mukaan velvollisia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden niiden 

käyttöiän lopussa julkisiin keräyspisteisiin, jotka on määritetty tätä tarkoitusta varten tai nimetty 

myyntipisteissä. 

Kuitenkin tällaiset yksityiskohdat määritellään kansallisen lainsäädännön mukaan kussakin maassa. 

Tämä symboli tuotteessa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa osoittaa, että tuotetta koskee nämä 

määräykset. 

Kierrättämällä, uudelleenkäyttämällä materiaaleja tai muita hyödyntämällä vanhoja laitteita, teet 

tärkeän teon ympäristön suojelun hyväksi. 

 

FCC:n Lausunto 

Laitteen muuttamista ei hyväksytä, vastaava osapuoli voi mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää 

laitetta. 

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille annettuja raja-

arvoja, osan 15 FCC:n sääntöjen mukaan. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan 

haitallisilta häiriöiltä kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista 

energiaa ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä 

radioliikenteessä. Ei ole kuitenkaan mitään takeita että häiriöitä ei esiinny tietyssä 

asennuksessa. 

Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan 

määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjä voi yrittää korjata 

häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: 

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni. 

- Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa. 

- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty. 

- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio / TV-asentajaan. 

 

 

Rajoitettu Takuu 

Kiitos MIPOW tuotteen ostamisesta. MIPOW takaa, että tuote on sen alkuperäisen hankinnan 

aikaan vapaa laatu- ja ja materiaalivirheistä. Tämän tuotteen rajoitettu takuu on kaksitoista (12) 

kuukautta ostopäivästä. Alkuperäinen takuukortti ja alkuperäinen lasku on esitettävä takuuhuollossa 

tai tämä takuu raukeaa. 

 

Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain, jos tuotetta käytetään siihen tarkoitukseen, johon se on 

suunniteltu. Se ei koske vahinkoa tai menetystä joka on aiheutunut huolimattomuudesta; 

väärinkäytöstä; onnettomuudesta; altistumisesta kosteudelle; äärimmäisestä kosteudesta tai 

lämmöstä; luvattomista muutoksista; luvattomasta avaamisesta tai korjauksesta; luonnonvoimista; 

tai muista tapahtumista jotka ovat MIPOW:n hallinnan ulottumattomissa. 

Mikäli takuu on rauennut, korjaamiseen ja korvaamiseen syntyneistä kuluista veloitetaan asiakasta. 

Asiakas vastaa viallisen tuotteen lähettämisestä, ja korjatun tai vaihdetun tuotteen noutamisesta 

palvelukeskuksesta. 

 

Huom! MIPOW varaa oikeuden tulkita ehtojen sisältöä,  

ja varaa oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 


