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Käyttöohje- SmashBass beta 
Langattomat kuulokkeet

Tuotteen turvallinen käsittely

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä!

1. Pidä kuulokkeet ja niiden mukana tulevat 

varusteet lasten ulottumattomissa.

2. Liian kovan äänenvoimakkuuden käyttö voi 

vahingoittaa kuuloa. Pidä äänenvoimakkuus 

kohtuullisena.

3. Käytä ainoastaan pakkauksen mukana 

tulevaa latauskaapelia. (Laturin antama virta 

5V ja jännite 400mA)

4. Älä käytä tai varastoi tuotetta alle -15°C tai 

yli 55°C asteen lämpötiloissa. 

5. Älä altista kuulokkeita vedelle.

6. Kuulokkeiden käyttö voi vaikuttaa kykyysi 

kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita 

vaarallisissa tilanteissa.
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Pakkaus sisältää:
1 x Kuulokkeet, 1 x USB-latauskaapelin, 1 x 
audiokaapelin ja käyttöohjeen.

Toiminnot

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuus

LED-merkkivalo

Monitoiminäppäin
Edellinen kappale

Toista      /Keskeytä

Seuraava kappale

Latausportti
(micro-USB)

Mikrofoni

Kuulokepistoke 
3.5mm
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Kuulokkeiden lataaminen
1. Varmista, että kuulokkeet on sammutettu.
2. Kytke latauskaapelin Micro-USB- pää kuulok-
keiden latausporttiin ja kaapelin toinen pää 
USB-laturiin tai muuhun latauslaitteeseen.  
Latautuessaan merkkivalo palaa punaisena.
3. Lataus kestää 1.5–2 tuntia. 
Punainen merkkivalo sammuu, kun kuulokkeet 
ovat täyteen ladatut.

Kielen valinta
(englanti, kiina, ranska tai espanja)
1. Paina Monitoiminäppäintä kunnes merkkivalo 
välkkyy sinisenä.
2.  Vaihtaaksesi kielen, paina lyhyesti 
samanaikaisesti Monitoimi- näppäintä ja  
Äänenvoimakkuus –  näppäintä.  Kuulokkeet 
ilmoittavat valitun kielen.
 
Laiteparin muodostaminen
1. Varmista, että kuulokkeesi ovat alle metrin 
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päässä bluetooth -laitteesta johon haluat ne 
parittaa. 
2. Pääset paritustilaan painamalla monitoimi 
-näppäintä, kunnes merkkivalo palaa sinisenä.
3. Kytke bluetooth yhteys päälle puhelimesi 
asetuksista/yhteyksistä.
4. Puhelin tunnistaa kuulokkeet nimellä ”H”. 
Valitse ne, mikäli tarpeen näppäile salasanaksi 
“0000”.

(Kuulokkeet pysyvät paritustilassa 60 sekuntia 
kerrallaan. )

Yhteyden katkaisu
Tee jokin seuravista:
Sammuta kuulokkeet.
Sammuta bluetooth-yhteys puhelimestasi.
Vie kuulokkeet yli 10 metrin päähän 
puhelimesta.
Mikäli et käytä bluetooth-yhteyttä muiden 
laitteiden kanssa sammuta yhteys myös 
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puhelimestasi.

Yhteyden muodostaminen
1. Paina Monitoiminäppäintä kunnes sininen 
merkkivalo vilkkuu.
2. Kytke bluetooth päälle puhelimestasi.
Kuulokkeet yhdistyvät automaattisesti viimeksi 
yhdistettyyn puhelimeen. 

Kuulokkeiden sammuttaminen
Paina Monitoiminäppäintä pohjassa, kunnes 
sininen merkkivalo sammuu.

Puheluun vastaaminen
Paina Moinitoiminäppäintä kerran tai vastaa 
puheluun puhelimesi kautta.

Puhelun sulkeminen
Paina Moinitoiminäppäintä kerran tai sulje 
puhelu puhelimesi kautta.
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Puhelun hylkääminen
Paina Monitoiminäppäintä kahden sekunnin 
ajan.

Puhelu pitoon
(puhelimen on tuettava tätä toimintoa)
Saat saapuvan puhelun pitoon painamalla 
Monitoiminäppäintä kahden sekunnin ajan.

Soita uudelleen viimeksi valittuun 
numeroon
Tuplaklikkaa Monitoiminäppäintä.

Ääniohjaus
(puhelimen on tuettava tätä toimintoa)
Paina Monitoiminäppäintä kaksi sekuntia.

Yhdistä toisiin kuulokkeisiin
1. Yhdistä kuulokkeet ja puhelin bluetooth- 
yhteyden avulla.
2. Yhdistä bluetooth-yhteydessä olevat 
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kuulokkeet audiokaapelilla toisiin kuulokkeisiin.

Musiikin kuuntelu audiokaapelin 
välityksellä
Yhdistä kuulokkeet ja puhelin audiokaapelilla.
(Huomaathan, että tällöin et voi vastata 
saapuvaan puheluun kuulokkeiden kautta.)

Musiikin toistaminen
Toista/ Keskeytä musiikki:  Paina toista/keskeytä 
painiketta.
Lisää äänenvoimakkuutta painamalla kerran 
äänenvoimakkuus + näppäimestä.
Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla kerran 
äänenvoimakkuus - näppäimestä.
Valitse edellinen kappale painamalla 
näppäinkiekkoa ylöspäin.
Valitse seuraava kappale painamalla 
näppäinkiekkoa alas päin.
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UKK
1. Kuulokkeet eivät yhdisty puhelimen kanssa.
•	 Tarkista ovatko kuulokkeet laiteparin 

muodostamis- vai yhdistämistilassa.
•	 Tarkista, että puhelin etsii bluetooth 

laitteita.
•	 Tarkista puhelimesi bluetooth-yhteys-  

valikko ja poista kuulokkeet sen listalta. 
Seuraa tämän jälkeen ohjeita kohdasta: 

“Yhteyden muodostaminen”.

2. Kuulokkeet eivät mene päälle
•	 Tarkista, että kuulokkeissa on virtaa.

3. Voiko kuulokkeiden akun vaihtaa?
•	  Ei voi. Näissä kuulokkeissa on 

sisäänrakenettu Li-Polymeeri akku. Sitä ei 
saa irroittaa.

4. Voinko käyttää kuulokkeita ajaessani?
•	 Turvallisuussyistä emme suosittele 

kuulokkeiden käyttöä ajaessa.

5. Kuulokkeiden bluetooth-yhteys katkeaa alle 
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kymmenessä metrissä
•	 Tarkista onko kuulokkeiden ja yhdistetyn 

puhelimen välillä/lähellä metallia, tai 
muuta materiaalia, joka saattaa haitata 
bluetooth-yhteyden toimintaa. 

6. Kuulokkeista ei lähde yhtään ääntä, 

vaikka ne on kytketty bluetooth-yhteydellä 

puhelimeen. 
•	 Tarkista kuulokkeiden ja puhelimen 

äänenvoimakkuus säädöt. 
•	 Jos olet yhdistänyt kuulokkeet 

tietokoneeseen, tarkista että äänen 
ulostulokanavaksi on valittu Bluetooth- 
laite. Tarkista myös että tietokoneesi tukee 
A2DP Bluetooth- profiilia.



11

This product belongs to electrical dispose 
at the end of it’s lifecycle

Tekniset tiedot
Diskantit:  57 mm halkaisija x 2

Bluetooth versio: V4.1

Toimintasäde:  jopa10m

Bluetooth profiilit: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Impedanssi: 16Ω

Herkkyys:  110dB

Musiikinkuunteluaika: jopa 40-44 tuntia

Puheaika:  jopa 44-48 tuntia

Valmiusaika: jopa 1620 -1640 tuntia

Latausaika:   noin 2 hours

Käyttölämpötila:  -10 to 50˚C

Audiokaapeli(3.5mm):  1.6 m
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Bluebiit Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@bluebiit.com

020 734 0510
www.bluebiit.com

LOVE. MOVE. ENJOY


