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Bluetooth-kuulokkeiden käyttöopas

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä

ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.

2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.

3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden

pureskelun ja nielemisen.

4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40

celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa



toimintaan.

5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi

aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.

6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!

7. Poista kuulokkeet, jos ne vuotavat tai kuumenevat liikaa, jotta vältät

palovammat tai ihottumat.

8. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi

vahingoittaa korviasi ja vaarana on kuulonmenetys.

9. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä.

Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.)

takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.

10. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten

lääkinnällisten laitteiden toimintaan.

11. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä,

seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita

esineitä, lopeta käyttö välittömästi.



Painiketoiminnot:

①: + : Pitkä painikkeen painallus lisää äänenvoimakkuutta, nopea painallus siirtyy

seuraavaan kappaleeseen

②: Monitoimipainike:

Virta päälle tai pois päältä : Paina ja pidä painiketta painettuna kahden sekunnin ajan virran

kytkemiseksi päälle/pois päältä laitteessa.

Parinmuodostus: Paina monitoimipainiketta 2–3 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo alkaa

vilkkua punaista ja sinistä valoa vuorotellen. Kytke sitten puhelimesi Bluetooth päälle ja luo

yhteys valitsemalla ”Denver BTH-252”.

Tauko/toisto: Paina painiketta pysäyttääksesi/jatkaaksesi toistoa.



Soita: Vastaa saapuvaan puheluun painamalla, lopeta puhelu painamalla uudelleen tai soita

uudelleen edelliseen numeroon painamalla kahdesti.

③: - : Pitkä painikkeen painallus vähentää äänenvoimakkuutta, nopea painallus siirtyy

edelliseen kappaleeseen

④: Type-C-latausportti

⑤: LED-merkkivalo

⑥: 3,5 mm ääniliitäntä

⑦: Mikrofoni

⑧: SD-muistikorttipaikka

Kuulokkeiden lataaminen:

Kuulokkeissa on sisäänrakennettu akku. Akku tulee ladata täyteen 3 tunnin ajan ennen

ensimmäistä kertaa optimaalisen suorituskyvyn ja akun käyttöiän varmistamiseksi.

Lataa kuulokkeet kytkemällä mukana toimitettu USB-C-latausjohto PC:hen, jonka virta on

päällä. Vaihtoehtoisesti, käytä AC/DC 5 V – 500 mA USB-laturia (ei sisälly mukaan) yhdessä

mukana toimitetun USB-C-latausjohdon kanssa.

Punainen LED palaa latauksen aikana, ja se muuttuu siniseksi, kun laite on ladattu täyteen.

Tärkeää! Akun täydellisen purkautumisen välttämiseksi lataa kuulokkeesi ainakin kuuden

kuukauden välein.
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Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja,

komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos

jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä

asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti,

kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää

kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin

voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä

paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin

keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä

osastolta.
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