Käyttöopas
Langattomat stereokuulokkeet

Tuotetiedot
Tuotteen nimi: SONITUM GOLD
Bluetooth-versio: 5.0
Akun syöttöteho: DC 5 V
Kuulokkeiden akku: 30 mAh
Latauskotelon akku: 300 mAh
Käyttöaika: Noin 3–4 tuntia
Herkkyys: 92±3 dB
Taajuus: 20–20 000 Hz
Impedanssi: 32 Ω
Tuetut profiilit: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Käyttöohje
Kaksikanavainen:
Yksi kosketus: Musiikin toisto/tauko, puheluun vastaaminen / puhelun päättäminen
Kaksi kosketusta vasen (L): Seuraava kappale
Kaksi kosketusta oikea (R): Edellinen kappale
Kolme kosketusta vasen (L): Äänenvoimakkuuden alentaminen
Kolme kosketusta oikea (R): Äänenvoimakkuuden lisääminen
Painaminen 2 sekunnin ajan: Puhelun hylkääminen

Painaminen 2 sekunnin ajan ja vapauttaminen: Ääniavustajan käyttöönotto

Tuotteen osat

○,1Latauskotelo

○,2Latauskotelon merkkivalo

○,4Pölytiivis verkko

○,5Kosketusalue

○,7Kuulokkeiden latausliitäntä

○,3Latausliitäntä
○,6Mikrofoni

○,8Latauskotelon painike

Lataaminen
Latauskotelon lataaminen: Kotelonvihreä LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
Lataaminen kuulokkeiden kanssa: Kotelon punainen LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
Ladattaessa kuulokkeet sisällä: LED-merkkivalo pysyy sinisenä.
Latausaika: noin 40–60 minuuttia.

Varoitus
1. Kuulokkeiden akun käyttöiän varmistamiseksi kuulokkeet ja latauskotelo on ladattava kerran kuukaudessa.
2. Jos kuulokkeet on asetettu latauskoteloon sammutettuina, aloita lataaminen painamalla latauskotelon
painiketta.
3. Käytä latauskotelon lataamiseen 5 V/1 A ‑ laturia. Älä käytä yli 5 V:n pikalaturia latauskotelon
vaurioitumisen välttämiseksi.

Laiteparin muodostaminen
Vaihe 1 Nosta kuulokkeet latauskotelosta erikseen tai kytke ne päälle painamalla niitä pitkään, jolloin ne
liitetään pariksi automaattisesti.
Vaihe 2 Avaa seuraavaksi laitteen Bluetooth-valikko, etsi nimi SONITUM GOLD ja muodosta yhteys laitteeseen
napsauttamalla. Äänimerkki kertoo, kun yhteys on muodostettu.

※
Kun kuulokkeet halutaan yhdistää uudelleen samaan laitteeseen, avaa latauskotelon kansi, jolloin se
käynnistyy automaattisesti ja muodostaa uudelleen yhteyden laitteeseen. Äänimerkki kertoo, kun yhteys on
muodostettu.

Kuulokkeen käynnistäminen
Tapa A: Paina aluetta 2 sekunnin ajan.
Tapa B: Ota kuulokkeet latauskotelosta, ne käynnistyvät automaattisesti ja muodostavat laiteparin
automaattisesti.

Kuulokkeen sammuttaminen
Tapa A: Paina aluetta 5 sekunnin ajan.
Tapa B: Aseta kuulokkeet latauskoteloon, ne sammuvat automaattisesti ja siirtyvät lataustilaan.
※
Kun kuuloke irrotetaan 3 minuutin ajaksi, se sammuu automaattisesti.

Puhelun soittaminen
Kun kuulokkeet on liitetty matkapuhelimeen, englanninkielinen ilmoitus kertoo saapuvasta puhelusta. Vastaa
puheluun koskettamalla kumpaa tahansa kuuloketta kerran. Hylkää puhelu koskettamalla kuuloketta kahden
sekunnin ajan. Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun koskettamalla kumpaa tahansa kuuloketta.

Vastauksia ongelmatilanteisiin
A. Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle
Tarkista, että kuulokkeissa on virtaa (latauskotelo on kytketty USB-liitäntään ja kuulokkeita on ladattu
latauskotelossa yli tunnin ajan).

B. Ääni kuuluu vain toisesta kuulokkeesta tai kuulokkeiden liittäminen laitepariksi ei onnistu
1. Varmista, että molemmissa kuulokkeissa on virtaa ja että ne voidaan laittaa päälle normaalisti.
2. Kuulokkeiden ollessa sammutettuina palauta tehdasasetukset painamalla kuulokkeita 7 sekunnin ajan.
3. Laita kuulokkeet päälle koskettamalla niitä kahden sekunnin ajan, tai ota kuuloke pois latauskotelosta
(latauskotelon ollessa päällä), jolloin kuuloke käynnistyy automaattisesti. Muodosta sitten yhteys laitteeseen.

C. Matkapuhelin ei löydä laitetta
1. Varmista, että molemmat kuulokkeet ovat päällä.
2. Tarkista, onko kuuloke liitetty muihin laitteisiin.
3. Poista liitäntä ja muodosta se uudelleen.

D. Kuuloke ei tottele komentoja tai yhteys katkeaa puhelun tai musiikin toistamisen aikana
1. Kuulokkeen virta on vähissä.
2. Matkapuhelimen ja kuulokkeen välinen etäisyys on yli 10 metriä.
3. Matkapuhelimen ja kuulokkeen välissä on suuri signaalin estävä alue,
kuten seinä.
4. Vasen ja oikea kuuloke eivät ole laiteparina ja synkronoituja, ne on sammutettava ja liitettävä laitepariksi
uudelleen.

Huomautus
1.Älätee kuulokkeisiin muutoksia itse.
2.Älä altista kuulokkeita märkyydelle tai sateelle.
3.Äläaltistakuulokkeita voimakkaalle auringonpaisteelle tai avotulelle akun vaurioitumisen estämiseksi.
4.Äläpura kuulokkeita itse.

FCC-lausunto
Muutokset, joita vaatimusten noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat
mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-määräysten osan 15 mukaisten B-luokan digitaalisen
laitteen rajoitusten mukainen. Näiden rajoitusten tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia
häiriöitä vastaan asuinrakennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä suurtaajuusenergiaa, ja jos
sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei
kuitenkaan voida taata, että häiriötä ei tapahdu tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia
häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, joka voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle,
käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata
häiriö seuraavilla tavoilla:
– Suuntaa vastaanottava antenni uudelleen tai siirrä se muualle.
– Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.

– Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, mihin vastaanotin on kytketty.
– Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiantuntevaan radio-/tv-teknikkoon.
Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen. Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: (1) tämä laite
ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia,
jotka voivat aiheuttaa toimintavian.

Valmistettu Kiinassa

