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OHUTUSJUHISED 

Lugege kasutus- ja ohutusjuhendit enne esimest kasutuskorda hoolega ning hoidke need 
hilisemaks kasutamiseks käepärast. Kui te järgnevatest juhistest kinni ei pea, võite kahjustada 
toodet või riskite kasutaja vigastustega! 
1. Kasutage vaid autoriseeritud lisatarvikuid. 
2. Ärge üritage seadet ise parandada. Kahjustuste korral võtke ühendust volitatud 

teeninduspunktiga, et seadet kontrollida või parandada. 
3. Puhastage seadet ja selle lisatarvikuid pehme ja kuiva lapiga. Ärge kasutage seadme 

puhastamiseks abrasiivseid ega keemilisi aineid. 
4. Ärge visake seadet ega selle lisatarvikuid tulle. 
5. Kaitske seda toodet ja selle lisatarvikuid niiskuse, vee ja muude vedelike eest. Vältige seadme 

kasutamist/hoiustamist ekstreemsetel temperatuuridel. Ärge jätke seadet otsese 
päikesevalguse kätte ega soojusallikate lähedusse. Ärge hoiustage ega kasutage seadet 
tolmuses keskkonnas. Vältige seadme kasutamist tugevas magnetilises või staatilises 
keskkonnas. 

6. See toode ei ole mänguasi, ärge lubage lastel selle seadme või seadme lisatarvikutega 
mängida. Märkus: seade sisaldab väikseid osi, mis võib põhjustada lämbumise ohtu! 

7. Liiga vali helitugevus kõrvaklapiga kuulamisel võib kahjustada kuulmist. 
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Palun seadke helitugevus mõõdukale tasemele ja piirake kasutusaega. 
8. Lõpetage seadme kasutamine, kui teil tekib nahaärritus või muud kaebused. 
9. ÄRGE KASUTAGE peakomplekti magamise ajal. 

10. Auto juhtimise ajal on ohutuse tagamiseks soovitatav kasutada Bluetooth-peakomplekti. 
Autojuhtimise ajal on ohtlik kasutada telefoni. 

 
TOOTEKIRJELDUS 

1. Multifunktsionaalne nupp (MFB) 
2. LED indikaator 
3. Mikrofon 

 ET  4. MicroUSB port (laadimine) 

1 

2 

3 
4 
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PÕHITEGEVUSED 
Sisse-/väljalülitamine: peakomplekti sisselülitamiseks hoidke MFB-nuppu umbes 3 sekundit all 
(kõlab häälteavitus; punane ja sinine LED vilguvad vaheldumisi). Peakomplekti väljalülitamiseks 
hoidke sama nuppu umbes 3 sekundit all (kõlab häälteavitus; LED kustub). 

 

Peakomplekti lähtestamine: kui peakomplekt on välja lülitatud, siis hoidke MFB-nuppu umbes 
11 sekundit all, kuni punane ja sinine LED kustuvad.  

 
KÕNEHALDUS 

Kõnele vastamine: kui kõne tuleb sisse, kõlab häälteavitus ja telefoninumber loetakse ette 
(sinine LED vilgub 3 korda iga 5 sekundi järel). Kõnele vastamiseks vajutage MFB-nuppu. 

Kõne lõpetamine: vajutage kõne ajal MFB-nuppu. 
Kõnest keeldumine: kui kõne tuleb sisse, kõlab häälteavitus. Kõnest keeldumiseks hoidke MFB-
nuppu all. 

 
 
 
 
 
 
 
 ET  
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Viimase numbri taasvalimine: hoidke MFB-nuppu all, te kuulete häälteavitust ja valitakse 
viimane number. Viimase numbri taasvalimise tühistamiseks vajutage uuesti MFB-nuppu. 

Audio edastamine peakomplektist telefoni: audio telefoni edastamiseks vajutage kõne ajal 
MFB-nuppu kaks korda. Audio uuesti peakomplekti edastamiseks vajutage MFB-nuppu uuesti 
kaks korda. 

Häälvalimine (telefon peab toetama häälvalimist ja see peab olema aktiveeritud): vajutage MFB-
nuppu kaks korda, te kuulete häälteavitust. Nüüd võite valida soovitud numbri. 

 
MUUSIKA ESITUSE HALDAMINE 

 ET  Muusika mängimine/peatamine: muusika mängimiseks vajutage MFB-nuppu (lilla LED vilgub iga 
viie sekundi järel). Muusika peatamiseks vajutage uuesti. 

 
MITME ÜHENDUSE FUNKTSIOON 
1. Siduge peakomplekt seadmega A ja seejärel lülitage seadme A Bluetooth-funktsioon välja. 
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2. Siduge peakomplekt seadmega B. 
3. Lülitage sisse seadme A Bluetooth-funktsioon; peakomplekt ühendub automaatselt 

seadmega A (seadmel peab olema automaatse ühenduse funktsioon); vastasel juhul 
ühendage peakomplekt seadmega A manuaalselt. Nüüd on Bluetooth-peakomplekt 
seadmetega A ja B ühendatud. 

 
MITME KÕNE HALDAMINE 

1. Kui käimasoleva kõne ajal tuleb sisse uus kõne, siis vajutage käimasoleva kõne 
katkestamiseks MFB-nuppu ja vastake sissetulevale kõnele. 

2. Hoidke MFB-nuppu all, et käimasolev kõne ootele panna ja sissetulevale kõnele vastata. 
3. Ootel oleva kõne ja käimasoleva kõne vahel ümberlülitamiseks hoidke MFB-nuppu all. 
4. Käimasoleva kõne lõpetamiseks ja ootel kõnega jätkamiseks vajutage kõne ajal üks kord 

MFB-nuppu.   
 

SIDUMINE 
1. Hoidke MFB-nuppu umbes 3 sekundit all, peakomplekt lülitub sisse ja Bluetoothi sidumisrežiim 

lülitub automaatselt sisse (punane ja sinine LED vilguvad kordamööda).
 

2. Palun hoidke peakomplekt ja väline seade sidumise ajal teineteise läheduses. 

 ET  
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3. Lülitage välise seadme Bluetooth-funktsioon sisse ja otsige üles peakomplekt (KM0399). 
Telefonidel, mille Bluetooth-versioon on vanem kui  2.1, tuleb teil sisestada salasõna „0000”. 

4. Ühendage peakomplektiga. 
5. Edukast sidumisest teavitatakse häälteavitusega (kui seadmed on seotud, siis vilgub sinine 

LED ühe korra iga 5 sekundi järel).  

Märkused 
• Kõik välised seadmed ei toeta hääljuhtimist. 
• Kui 3 minuti jooksul sidumist ei toimu, lõpetab peakomplekt sidumise automaatselt ja peale veel 6 

minutit lülitub välja. Sel juhul hoidke MFB-nuppu uuesti all ja korrake sidumise protsessi vastavalt 
eeltoodud juhistele 

• Iga kord kui peakomplekt sisse lülitatakse, ühendub see automaatselt viimasena ühendatud 
seadmega. Pange tähele, seade ja selle Bluetooth-funktsioon peavad olema sisse lülitatud. 

ET  
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LAADIMINE 
1. Ühendage microUSB kaabli üks pistik peakomplekti microUSB porti. 
2. Ühendage teine pistik AC/DC adapterisse või ühilduvasse arvuti USB porti. 
3. Peakomplekti laadimise ajal põleb punane LED. 
4. Peakomplekti täis laadimiseks kulub umbes 2 tundi. 
5. Kui aku on täielikult täis laetud, hakkab sinine LED põlema. 

 
Märkused 
• Enne esimest kasutuskorda laadige peakomplekt täielikult täis. 
• Parimaks toimimiseks laadige peakomplekti kord kuus. 
• Tootja soovitab kasutada vaid autoriseeritud/kaasas olevat laadimiskaablit.  ET 
• Aku pole eemaldatav. Ärge üritage akut peakomplektist eemaldada; see võib peakomplekti 

ära rikkuda. 
• Peakomplekt annab aku tühjenemisest teada punase vilkuva tulukesega. Sel juhul kasutage 

seadme laadimiseks kaasasolevat microUSB kaablit. 
• Täis laetud akuga on kõneaeg 5 tundi ja ooterežiimil oleku aeg 4 päeva. Tegelik kõneaeg ja 

ooteaeg võivad erineda olenevalt erinevatest seadistustest, kasutusviisidest ja keskkonnast. 
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PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE 

• Puhastage seadet ja selle lisatarvikuid pehme ja kuiva lapiga. 
• Ärge kasutage toote puhastamiseks abrasiivseid ega keemilisi aineid. 
• Hoiustage seadet väljalülitatuna ja kindlalt kaitstuna. 
• Kui te peakomplekti pikemat aega ei kasuta, siis hoidke seda kuivas ja hästi ventileeritud kohas. 

TÕRKEOTSING 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Seadet ei saa sisse 
lülitada 

Aku on tühi Kasutage microUSB kaablit, et aku 
täiesti täis laadida  

MFB-nuppu hoiti all liiga lühikest 
aega 

Hoidke MFB-nuppu 3 sekundit all 

Seadet ei saa laadida MicroUSB kaabel ei ole korralikult 
ühendatud 

Taasühendage microUSB kaabel 
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Seadet ei saa välja 
lülitada 

Kasutusveast tulenev 
peakomplekti süsteemiviga 

Laadige ja lähtestage peakomplekt 

Peakomplekti ei leita 
või sidumine 
ebaõnnestub 

Peakomplekt ei ole sidumisrežiimis Vajutage peakomplekt 
sidumisrežiimi 

Mobiiltelefoni Bluetooth-
funktsiooni rike 

Taaskäivitage mobiiltelefon, lülitage  
Bluetooth-funktsioon uuesti sisse ja 
siduge mobiiltelefon peakomplektiga 

Teie nutitelefoniga on 
ühendatud liiga palju 
seadmeid 

Eemaldage nutitelefonist seotud 
seadmed 

 

 ET  
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SPETSIFIKATSIOON 
Bluetooth-profiilid: A2DP/AVRCP/HSP/HFP/Multipoint (üheaegselt ühendatav kahe telefoniga) 
Bluetooth-versioon: 4.1 
Bluetoothi ulatus: kuni 10 m  
Kõneaeg: kuni 5 h 
Ooterežiimi aeg: kuni 4 päeva 
Laadimise aeg: umbes 2 h 
Mürasummutus ja HD Voice 
Hääljuhtimine ja -teated (aku olek, helistaja ID, peakomplekti režiim) 
Häälvalimine 
Mitme kõne haldamine  
Toetab muusikakontrollerit 

 ET  Pordid: microUSB port (laadimine) 
Ühilduvus: seadmed, mis toetavad Bluetooth-funktsiooni 
Mugav ja kindel kinnitus, mis sobib igale kõrvale 
Toiteallikas: 5 V, 500 mA 
Komplektis: microUSB kaabel, kõrvaklapi otsikud (x3), kõrvakonks (x1), kasutusjuhend 
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Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. kinnitab, et Bluetooth-peakomplekt KM0399 on vastavuses direktiiviga 
2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval veebilehel www.lechpol.eu. 

 

Eesti keel 
Selle toote õige kõrvaldamine 
(Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) 

 
(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.) Sellel tootel või tootega 
kaasas oleval materjalil olev märgis tähendab, et seda toodet ei tohi oma eluea lõpus ära visata koos teiste 
olmejäätmetega. Selleks, et vältida kontrollimatu jäätmekõrvalduse võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja 
inimeste tervisele, eraldage palun see teist tüüpi jäätmetest ja saatke see vastutustundlikult taaskasutusse, et 
edendada materjalivarude jätkusuutlikku taaskasutust. Kodutarbija peaks võtma ühendust kas edasimüüjaga, 
kellelt toode osteti, või kohaliku omavalitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas toodet 
keskkonnasõbralikku taaskasutusse viia. Ärikasutajad peaksid kontakteeruma oma tarnijaga ning vaatama üle 
ostulepingu tingimused. Seda toodet ei tohiks kõrvaldada koos teiste kaubanduslike jäätmetega. 

Valmistatud Hiinas ettevõttele LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne. 

 

 ET  

http://www.lechpol.eu/
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