
 

Kasutusjuhend 

Mudel BC15 

 

Täname teid meie toote ostu eest. Seadmel on moodne disain, palju funktsioone ja 

ühilduvus paljude lisaseadmetega, pakkudes mugava võimaluse juhtmevaba ühendusega 

helistamiseks ja muusika kuulamiseks nii kontoris, reisil kui autot juhtides.  

 

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia 

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat kasutades saate ühendada oma seadme sellega 

sobivate lisaseadmetega ilma neid omavahel kaablitega ühendamata. Nutitelefon ei pea 

asuma vahetult seadme ligiduses, ühendust võimaldav maksimumdistants on kuni 10 

meetrit. Kaugühenduse kvaliteeti võivad vähendada vahepeal asuvad paksud seinad või 

teised elektroonikaseadmed. Mõnes kohas võib juhtmevaba tehnoloogia kasutamine olla 

piiratud (näiteks haiglad), kontrollige et kasutaksite seadet vaid selleks lubatud kohtades.  

 

Seadme kasutamine 

Täname teid meie seadme, BC15 sõidukiskasutatava Bluetooth Headset multimeedia 

peakomplekti ostu eest. Tegemist on uuendatud käed vabad süsteemiga seadmega mis 

on mõeldud ohutuma sõidu tagamiseks. BC15 koosneb kahest osast: seade ja 

autolaadija. Seadet saab laadida nii siis kui auto on käivitatud kui ka ootereziimil, seetõttu 

on seade pidevalt laetud ning seda ei ole vajalik spetsiaalselt eraldi aegadel laadida. Kui 

seade laadimisaluselt eemaldada, lülitub seade automaatselt sisse ning loob kolme 

sekundi jooksul ühenduse määratud nutitelefoniga, olles seejärel valmis kõnedele 

vastamiseks ja helistamiseks. 

BC15 funktsioonid: 

1.Integreeritud bluetooth seade koos laadijaga 

2.Kaasaskantav bluetooth seade lihtsaks helistamiseks ja kõnedele vastamiseks, mis on 

pidevalt laetud 



3.Ohutu autossepaigaldatav kiirlaadija 

4.Mugav ja praktiline disain 

5.LED indikaator 

6.Lihtsaltkasutatava kinnitusega laadimisalus 

7.Sobib ühendamiseks 99% bluetooth seadmetega 

8.Kõrgkvaliteetne heli 

9.CVC 6.0 müravähendus  

10.Kiire ja lihtne Active ja Sleep reziimide vahetus 

11.1-to-2 multipunktühendus 

12.Automaatne taasühendus 

13.Viimase numbri kordusvalimine 

14.Point-to-point kommunikatsioon 

 

Autolaadijal on kõrgkvaliteetne IC ning optimeeritud vooluring. Väljundpinge kuni 2.1A. 

Laadijat saab lisaks kasutada ka paljude teiste USB pordiga laetavate nutiseadmete 

laadimiseks. Laadimiskiirus on 30% kiirem kui tavalistel autolaadijatel.  

Kui seade on laadimas põleb laadija punane LED indikaator. Kui seade on täielikult laetud 

põleb sinine LED indikaator. Laadijal on ülepingekaitse ja lühisekaitse, mis kindlustab  

ohutu laadimise.  

Sisend: DC 12-24V 

Väljund: DV 5V/2.1A 

BC15 seade koosneb järgnevatest osadest:  

1. LED rõngas 

2. Mikrofon 

3. Multifunktsionaalne nupp  

4. Kuular 



5. Laadija ülaosa 

6. Laadija põhiosa 

7. USB väljund 

8. Metallist laadimiskontakt 

 

Laadige seade enne selle kasutamist täielikult. Valige ühendamiseks sobiv bluetooth 

nutiseade.  

Märkus: hoidke seade eemal pangakaartidest ja muudest magnetilistest 

salvestusseadmetest, need võivad demagnetiseeruda ja neile salvestatud informatsioon 

kustuda! 

  



 

Seadme kasutamine 

Sisse lülitamine ja ühendamine: vajutage ja hoidke välja lülitatud seadme MFB nuppu 

ühe sekundi jooksul. Seade edastab heliteavituse “Power on” ning lülitub automaatselt 

ühendusreziimile, indikaator vilgub punaselt ja siniselt. Ühendusaeg on 180 sekundit. Kui 

selle aja jooksul ühendust ei teostata, lülitub seade sumistiga ootereziimile ning põleb 

sinine indikaatortuli. Seejärel lülitub seade 150 sekundit hiljem automaatselt välja, 

edastades heliteavituse “Power off”.  

Ühendamine: teostage oma nutiseadmega BC15 seadme otsing ajal kui see on 

ühendusreziimil ning määrake seadmed ühendatuks. Seade edastab heliteavituse “Your 

phone is connected”.  

Automaatne taasühendus: võtke seade ajal kui see on Sleep reziimil aluselt välja ning 

ühendus nutiseadmega taastub automaatselt. 

Kõne lõpetamine: vajutage kõne ajal MFB nuppu, kõne lõpetatakse ning seade edastab 

vastava heliteavituse. 

Kõnest keeldumine: vajutage sissetulevast kõnest keeldumiseks ühe sekundi jooksul 

MFB nuppu. Seade edastab teavitava sumistiheli ning kõne katkeb.  

Kõnele vastamine: kui seade ei ole Sleep reziimil, vajutage sissetulevale kõnele 

vastamiseks MFB nuppu. Kui seade on Sleep reziimil, võtke seade aluselt välja, seade 

ühendub seejärel automaatselt nutitelefoniga võimaldades seadme kaudu kõnele 

vastamise. Või vajutage kõnele vastamiseks Sleep reziimil oleva seadme MFB nuppu.  

Viimase numbri kordusvalimine: vajutage ootereziimil kaks korda MFB nuppu.  

Kõne suunamine: vajutage ja hoidke kõne ajal MFB nuppu ühe sekundi jooksul. Seade 

edastab teavitava sumistiheli.  

Kaotamisvastane alarm: kui seade on ühendatud nutiseadmest rohkem kui 10 meetri 

kaugusel, või kui ühendus katkeb ootamatult, vilgub seadme punane indikaator kiirusega 

kolm korda iga 5 sekundi kohta, lisaks sinine indikaator kord iga 15 sekundi kohta. Lisaks 

edastab seade teavitusheli.  

Muusika mängimine/ paus: vajutage muusika kuulamiseks üks kord MFB nuppu. Pausi 

valimiseks vajutage uuesti MFB nuppu. 

Mitmele kõnele vastamine: kui kõne B tuleb sisse kõne A ajal, vajutage mõlema kõne 

katkestamiseks MFB nuppu. Kõne A ootelepanekuks ja kõnele B vastamiseks vajutage 



MFB nuppu kaks korda, seejärel vajutage kõnede vahetamiseks taas kaks korda MFB 

nuppu. Vajutage aktiivse kõne lõpetamiseks ja ootel kõne jätkamiseks MFB nuppu.  

Välja lülitamine: vajutage ja hoidke ükskõik millisel reziimil MFB nuppu 5 sekundi jooksul, 

kuni sekundiks süttib punane indikaator. Seade edastab välja lülitumisel heliteavituse 

“Power off”.  

Häälkontrolli lubamine/ keelamine: vajutage sekundi jooksul MFB nuppu, häälkontroll 

on lubatud ja kõlab sellest teavitab sumistiheli. Häälkontrolli keelamiseks vajutage uuesti 

MFB nuppu.  

 

 

1-to-2 Multipoint, mitme nutitelefoni ühendus: ühendage seade kõigepealt 

nutitelefoniga A, seejärel keelake telefoni A bluetooth funktsioon. Ühendage seade nüüd 

nutitelefoniga B, seejärel lubage taas nutitelefoni A bluetooth funktsioon. Kui nutitelefon 

toetab automaatse taasühenduse funktsiooni, ühendub seade automaatselt nutitelefoniga 

A. Alternatiivina võite seadme käsitsi taas nutitelefoniga A ühendada. Seade saab nüüd 

olla ühenduses nii nutitelefoniga A kui ka B.  

Lihtne kõne lõpetamine: asetage kõne ajal kõne automaatseks lõpetamiseks seade 

tagasi laadimisalusele.  

Sleep reziim: asetage seade, kui see ei ole kasutuses, tagasi laadimisalusele. Hetkeks 

süttib punane LED, seejärel on seade Sleep reziimil.  

Lihtne kõnele vastamine: võtke sissetulevale kõnele vastamiseks seade aluselt välja, 

seade ühendub automaatselt nutitelefoniga ning võimaldab kõnele vastata.  

Automaatne taasühendumine: kui seade on Sleep reziimil, eemaldage see aluselt, 

seade käivitub ja ühendub nutitelefoniga automaatselt.  

 

 

 

Laadija 

Hoiatus: kasutage seadme laadimiseks sellega kaasasolevat laadijat.  

 



KKK: 

Probleem Põhjus Lahendus 

Seade ei lülitu sisse Patarei on tühi Laadige seade täielikult 

Seadet ei saa laadida Laadimisport ei ole 

korralikult ühendatud 

Ühendage lahti ja kinnitage 

uuesti 

Seade ei lülitu välja Ebakorrektsest 

kasutamisest põhjustatud 

süsteemiviga 

Kasutage laadimiseks ja 

seadme resetiks 

laadimisalust 

Seade ei ole nutiseadmega 

leitav või ühendamine ei 

õnnestu 

Seadme ühendusreziim ei 

käivitu 

Määrake ühendusreziim 

lubatuks 

Telefoni Bluetooth ei tööta Tehke telefonile restart, 

seejärel proovige uuesti 

 

 

 

 

 

 

Garantiitingimused 

Tootjagarantii kehtib ühe aasta jooksul. Garantii vajadusel pöörduge palun oma toote 

kohaliku edasimüüja poole. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:  

1. Etikett puudub või on rikutud 

2. Toode on rikutud kokkupuutel vee või vedelikega 

3. Toode või selle osad on rikutud välise jõu poolt 

4. Toode on kahjustatud ebaõige kasutamise või hoiustamise tõttu 

5. Toode on kahjustatud õnnetuse või hooletuse tõttu 

6. Toode on rikutud kommertskasutuse või ebaõige kasutuskeskkonna tõttu 



Märkus: 

1. Toote patarei tööea pikendamiseks on soovitatav seda laadida vähemalt kord kuus.  

2. Kasutage laadimiseks seadme originaallaadijat, madalama kvaliteediga laadijate 

kasutamine võib olla ohtlik.  

3. Ärge kasutage liiga suurt helitugevust. 

4. ÄRGE KANDKE seadet magades, see võib põhjustada teile vigastusi, samuti seadme 

rikkuda.  

5. Kasutage alati sõidu ajal seadet, see suurendab sõiduohutust.  

6. Hoidke seade eemal laste käeulatusest.  

 

 

Märkus: 

Sissetulevatele kõnedele automaatvastamiseks on vajalik iOS 8.4 või kõrgem ning 

Android süsteemil töötav nutiseade.  

 


