
          

Langattomat TWS-kuulokkeet 

 

Malli: Mini Cube 

 

Käyttöohje 

 
Yleiskatsaus 

Sovitteiden valitseminen 

 Kookas  Keskikokoinen  Pieni 

                        

Keskikokoiset sovitteet sopivat useimmille. On suositeltavaa kokeilla niitä ensin. 

Käyttämisen aloittaminen 

Ensimmäinen käyttökerta 



              

      Ota molemmat kuulokkeet pois kotelosta. Aseta ne takaisin koteloon, jotta ne 

aktivoituvat. 

     Huomautuksia: Jos kuulokkeet eivät ole latautuneet, lataa ne kotelossa yhdistämällä 

se USB-johdon avulla virtalähteeseen. 

     (Lisätietoja on seuraavassa vaiheessa.) 

 

     Laiteparin muodostaminen 

1. Aktivoi kuulokkeet. 

2. Ota kuulokkeet pois kotelosta. Ne käynnistyvät automaattisesti, ja niistä 

muodostuu laitepari. 

3. Vasen kuuloke siirtyy laiteparin muodostamistilaan automaattisesti. Oikean 

kuulokkeen merkkivalo sammuu. 

4. Paikanna mobiililaitteessa TW76-laite. Kun valitset sen, molemmat kuulokkeet ja 

mobiililaite muodostetaan laitepariksi. 

 

Nollaaminen 

Jos yhteys mobiililaitteeseen ei muodostu, kokeile seuraavia ratkaisukeinoja. 



     

1. Katkaise molemmista kuulokkeista virta. 

2. Pidä monitoimipainikkeita painettuna 10 sekuntia. Merkkivalo vilkkuu punaisena ja 

valkoisena ja sammuu. 

3. Käynnistä kuulokkeet pitämällä monitoimipainiketta painettuna 1 sekunti. Tällöin 

merkkivalo vilkkuu valkoisena. Kuulokkeista muodostuu laitepari automaattisesti. 

4. Vasen kuuloke siirtyy laiteparin muodostamistilaan automaattisesti. Oikean 

kuulokkeen merkkivalo sammuu. 

5. Paikanna mobiililaitteessa TW76-laite. Valitse se. 

 

Aseta kuulokkeet korviisi painamalla kevyesti. Mikrofonin tulee osoittaa ulospäin. 

 

Lataaminen 

 Kuulokkeiden lataaminen 

 

Aseta kuulokkeet latauskoteloon. Tappien tulee olla kunnolla paikoillaan. 

Lataamisen aikana merkkivalo palaa punaisena. Kun akku on ladattu täyteen, 



merkkivalo palaa valkoisena 60 sekuntia. 

 

 

 Kotelon lataaminen 

 

Huomaa: Kun latauskotelossa palaa yksi merkkivalo, sen akku on ladattu 

20-prosenttisesti. Kun latauskotelossa palaa kaksi merkkivaloa, sen akku on ladattu 

50-prosenttisesti. Kun latauskotelossa palaa kolme merkkivaloa, sen akku on ladattu 

75-prosenttisesti. Kun latauskotelossa palaa neljä merkkivaloa, sen akku on ladattu 

täyteen. 

 

Toiminnot 

 Virran kytkeminen 

Menetelmä 1: Ota kuulokkeet pois kotelosta. Ne käynnistyvät automaattisesti. 

Menetelmä 2: Pidä monitoimipainikkeita painettuna 1 sekunti. 

 
 

 Virran katkaiseminen 

Menetelmä 1: Aseta kuulokkeet koteloon. Niistä katkeaa virta automaattisesti. 

Menetelmä 2: Pidä monitoimipainikkeita painettuna 3 sekuntia. 

 

 



 Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen 

2. Voit vastata puheluun painamalla monitoimipainiketta. Voit katkaista puhelun 

painamalla monitoimipainiketta uudelleen. 

 

 Saapuvan puhelun hylkääminen 

Pidä monitoimipainikkeita painettuna 1 sekunti. 

 
  

 Puhelun siirtäminen kuulokkeista puhelimeen ja takaisin 

Kun puhelu on meneillään, voit siirtää sen kuulokkeista puhelimeen ja takaisin 

kuulokkeisiin pitämällä monitoimipainiketta painettuna 1 sekunnin. 

 

 Mykistys käyttöön ja pois käytöstä 

Kun puhelu on meneillään, voit ottaa mykistyksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä 

mykistyspainikkeen avulla. 

 

 Musiikin kuunteleminen ja tauko 

Voit kuunnella musiikkia painamalla monitoimipainiketta. 



 

 Siirtyminen viimeiseen kappaleeseen 

Voit kuunnella viimeistä kappaletta painamalla monitoimipainiketta kolme kertaa. 

 

 Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen 

Voit kuunnella seuraavaa kappaletta painamalla monitoimipainiketta kaksi kertaa. 

 

 Ääniavustaja 

Kun kuulokkeet ovat valmiustilassa, voit ottaa käyttöön ääniavustajan (esimerkiksi Siri) 

painamalla monitoimipainiketta  

kolme kertaa. 

 

 Kielen vaihtaminen 

Kun kuulokkeet ovat valmiustilassa, voit vaihtaa kielen (englanti/kiina) painamalla 

monitoimipainiketta neljä kertaa. 

 

Malli: TW76 - Mini Cube 

Toimintasäde: 15 metriä 



Bluetooth-versio: V5.0 

Latausaika: 1 tunti 

Puheaika: 5 tuntia 

Akun tyyppi: litium-ioni 

Toimintatilat: HFP, HSP, H2DP, AVRCP 

Akun kapasiteetti: 50 mAh 

Latauskotelon akun kapasiteetti: 600 mAh 

Vinkkejä 

1. Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta, ja säilytä se 

myöhempää käyttötarvetta varten. 

2. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. 

3. Jos laite on käyttämättä pidempään kuin 1 kuukauden, lataa akku täyteen ennen 

laitteen ottamista käyttöön. 

4. Käytä vain yhteensopivaa virtalähdettä. 

5. Jos mobiililaite ei löydä kuulokkeita, tarkista, onko mobiililaite 

parinmuodostustilassa. Jos laiteparin muodostamisesta on kulunut pitkä aika, 

laitepari on voinut purkautua. Ota tällöin mobiililaitteessa käyttöön 

parinmuodostustila. Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, nollaa se ja/tai 

kuulokkeet. 

 

Varoitus 

1. Älä pura laitetta äläkä tee siihen mitään muutoksia. 

2. Älä säilytä laitetta yli 45 asteen tai alle nollan asteen lämpötilassa. 

3. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. 



4. Älä käytä laitetta ukkosella. 

4. Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja tai puhdistusaineita. 

6. Pidä laite kuivana. 

         

 

 

 

 

 

 

 


