FI - Käyttöohjeet

SPORTGO
Langattomat urheilukuulokkeet
käyttöohjeet

Turvallisuusohjeet
Käyttääksesi tuotetta oikein ja turvallisesti, lue nämä ohjeet
huolellisesti läpi ja säästä ne.

Tuotteen turvallinen käyttö
1. Pidä kulokkeiden äänenvoimakkuus kohtuullisella tasolla.
2. Älä käytä kuulokkeita tilanteissa, jotka saattavat olla
vaarallisia.
3. Pidä tuote ja sen osat poissa pienten lasten ulottuvilta.
4. Älä altista tuotetta vedelle, sillä se voi vahingoittaa
kuulokkeita ja niiden äänenlaatua.
5. Lopeta tuotteen käyttö, mikäli se aiheuttaa ihoärsytystä tai
epämukavia tuntemuksia.
6. Käytä tai varastoi tuotetta -15˚C – 55˚C lämpötiloissa.
Muunlainen käyttö voi lyhentää tuotteen tai akun käyttöikää.

Pakkaus sisältää:
* SportGo Bluetooth sports kuulokkeet 1kpl
* Käyttöohjeet 1kpl
* USB latauskaapeli 1kpl
* Johdonkiristin 1kpl
* Johdonkiinnitysklipsi 1kpl
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* Silikonisovitteet (koot: L ja S, kuulokkeissa on valmiiksi koko
M)
* Suojapussi kuulokkeille 1kpl

Kuulokkeiden lataaminen
1. Varmista, että kuulokkeet on kytketty pois päältä ennen
kuin lataat niitä.
2. Liitä Micro USB-kaapeli kuulokkeiden latausporttiin ja
yhdistä toinen pää USB-laturiin tai muuhun virtaa antavaan
USB latauslaitteeseen. Tuotteen akku latautuu ja punainen
latausvalo syttyy.
3. Kuulokkeiden latausaika vaihtelee 1.5-2 tunnin välillä.
Latausvalo sammuu kun akku on täysi.
Varoitus: Käytä kuulokkeiden lataamiseen vain mukana
tulevaa latauskaapelia. Latausjännitteen oltava 5V ja virta
100mA(5V/100mA).
Tuotteessa on sisäänrakennettu uudelleen ladattava akku,
jota ei saa irroittaa.

Kuulokeiden päälle kytkentä:
Paina Monitoimipainiketta kunnes sininen merkkivalo vilkkuu.
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Kuulet samalla merkkiäänen “Power on”.

Kuulokkeiden yhdistäminen(parittaminen)
älypuhelimeen:
Paina Monitoimipainiketta kunnes sininen ja punainen
merkkivalo villkuvat vuorotellen. Kuulet samalla merkkiäänen
“Pairing”.

Kuulokkeiden sammuttaminen
Paina Monitoimipainiketta, kunnes punainen merkkivalo välkkyy ja sammuu merkkiäänen “Power off” säestämänä.

Kuulokkeiden yhdistäminen älypuhelimeen
1. Varmista, että kuulokkeiden ja paritettavan älypuhelimen, tai
muun paritettavan laitteen välinen etäisyys on enintään 1 m.
2. Paina Monitoimipainiketta kunnes sininen ja punainen
merkkivalo vuorottelevat. Kuulet samalla merkkiäänen;
”Pairing”.
3.Käynnistä bluetooth-yhteys älypuhelimesta tai muusta
paritettavasta laitteesta. Kuulokkeet näkyvät löydettyjen
laitteiden listalla nimellä”SportGo”.
4. Valitse “SportGo”(Mikäli älypuhelimesi vaatii, näppäile
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PIN-koodiksi “0000” ). Merkiksi onnistuneesta yhdistämisestä,
kuulokkeiden merkkivalo välkkyy sinisenä. ja kuulet
merkkiäänen “Connected”.
Huomio!: Kuultuasi merkkiäänen”Pairing”, kuulokkeet
voi yhdistää 120 sekunnin ajan älypuhelimeesi. Mikäli
yhdistäminen/paritus ei tässä ajassa onnistu, toista vaiheet
1 - 4.

Yhteyden katkaiseminen kuulokkeiden ja
älypuhelimen välillä
Sammuta Bluetooth-yhteys puhelimestasi
tai paina Monitoimipainiketta kunnes punainen merkkivalo
välkkyy ja kuulet merkkiäänen “Power off”. Yhteys katkeaa
myös jos viet kuulokkeet yli 20 m päähän yhdistetystä
älypuhelimesta.

Kuulokkeiden uudelleen yhdistäminen
älypuhelimeen
1. Varmista, että kuulokkeiden ja paritettavan älypuhelimen, tai
muun paritettavan laitteen välinen etäisyys on enintään 1 m.
2. Paina Monitoimipainiketta kunnes sininen ja punainen
merkkivalo vuorottelevat. Kuulet samalla merkkiäänen;
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”Pairing”.
3.Käynnistä bluetooth-yhteys älypuhelimesta tai muusta
paritettavasta laitteesta. Kuulokkeet yhdistyvät automaattisesti
älypuhelimeen, johon ne on viimeksi yhdistetty.

Saapuvaan puheluun vastaaminen
Puhelun saapuessa kuulet merkkiäänen “Incoming call from
number...” Vastataksesi puheluun paina Monitoimipainiketta
lyhyesti tai käytä älypuhelintasi vastataksesi saapuvaan
puheluun.

Hylkää saapuva puhelu
Hylkää saapuva puhelu painamalla kaksi kertaa
Monmitoimipainiketta tai käytä älypuhelinta hylätäksesi
puhelun.

Hylkää puhelu
Paina lyhyesti Monitoimipainiketta tai sulje puhelu
älypuhelimestasi.

Edellisen puhelun uudelleen valinta
Paina kaksi kertaa monitoimipainiketta.
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Musiikin toistaminen/keskeyttäminen
Paina lyhyesti Monitoimipainiketta.

Äänenvoimakkuuden säätö/kappaleiden
selaus
Paina lyhyesti äänenvoimakkuus(+) tai äänenvoimakkuus(-)
painiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta.
Paina pitkään Vol(+) tai Vol(-) valitaksesi seuraavan tai
edellisen kappaleen.

UKK
1. Kuulokkeet eivät yhdisty älypuhelimeen.
Vastaus: Tarkista että kuulokkeet ovat yhdistämis/paritustilassa.
Tarkista että älypuhelimen bluetooth ominaisuus on
päällä. Poista SportGo älypuhelimesi bluetooth listalta
ja seuraa ohjeita kohdasta: “Kuulokkeiden yhdistäminen
älypuhelimeen”.

2. Kuulokkeet eivät mene päälle
Vastaus: Kuulokkeiden akku voi olla lopussa. Laita kuulokkeet
lataukseen. Seuraamalla ohjeiuta kohdasta:”Kuulokkeiden
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lataaminen”.

3. Voiko kuulokkeiden akun vaihtaa?
Vastaus: Ei. Kuulokkeissa on sisään rakennettu Li-Polymeeri
-akku, jota ei saa irroittaa.

4. Voinko käyttää kuulokkeita ajaessa?
Vastaus: Noudata maasi/osavaltiosi lakeja handsfreelaitteiden käytöstä.

5.Miksi kuulokkeet menettävät yhteyden älypuhelimeen?
Vastaus: Tarkista että kuulokkeet ovat alle 10 m päässä
älypuhelimesta, ja että niiden välissä ei ole metalliesineitä tai
seiniä.

6. Miksi kuulokkeet eivät toista älypuhelimelta tai tietokoneelta
toistettavaa musiikkia?
Vastaus: Tarkista että tietokoneesi ulostulo kanavaksi on
valittu Bluetooth ja että laitteesi tukee A2DP bluetooth profiilia.
Tarkista äänenvoimakkuustaso kuulokkeista/tietokoneesta/
älypuhelimesta.

7. Kuulokkeiden äänenvoimakkuus/kappaleiden selaus -painikkeet
eivät toimi.
Vastaus: Kuulokkeet eivät välttämättä tue kaikkien
älypuhelimien/tietokoneiden musiikintoisto-ohjelmien
hallintaa.
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Tekniset tiedot:
Bluetooth versio: V4.1
Taajuusalue: 2.4GHz – 2.48GHz
Toimintaetäisyys yhdistetystä laitteesta: jopa 10m(esteetön)
Valmiusaika: jopa 180 tuntia
Puhe-/musiikin kuunteluaika: jopa 4 tuntia
Latausaika: 1.5- 2 tuntia
Tuetut Bluetooth profiilit: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Taajuusvaste: 20 -22kHz
Käyttölämpötila: -10°~50°C
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