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Kasutusjuhend

Ohutusnõuded

Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist kasutusjuhendiga. Hoidke
juhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda.

• Minimeerige audioseadme helitugevus enne kõrvaklappide
seadmega ühendamist, vältimaks äkilisest tugevast helist
põhjustatud kuulmiskahjustusi. Hoidke helitugevus seadet
kasutades mõistlikul tasemel, kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge
kasutage liiga tugevat helitaset.

• Ärge kasutage kõrvaklappe kohtades kus ümbritseva keskkonna
helide mittekuulmine võib põhjustada ohtliku olukorra
(raudteeülesõidud, rongijaamad, ehitusplatsid, sõiduteed).
Ohutuse tagamiseks ärge kasutage kõrvaklappe kunagi autot või
muud sõidukit, näiteks mootorratas või jalgratas, juhtides.

• Peatage kõrvaklappide kasutamine kui tunnete peapööritust,
kuulmishäireid või mõnd muud reaktsiooni.

• Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada. Kontakteeruge
vajadusel autoriseeritud hoolduskeskusega.

• Kaitske kõrvaklappe kukkumise ja tugevate löökide eest.
• Kasutage puhastamiseks pehmet, veidi niisket lappi. Ärge kasutage
     puhastamiseks abrasiive ega kemikaale.
• Kaitske seadet niiskuse, vee ja vedelike eest. Kaitske seadet
     ekstreemsete temperatuuride, kuumusallikate ja otsese
     päikesevalguse eest.
• Ärge kasutage kunagi katkist või defektset seadet.
• Kasutage ainult sobivate lisadega.
• Kasutusaeg on antud ligilähedase suurusena ning näitab
     eeldatavat maksimumaega, tegelik aeg võib erineda sõltuvalt
     erinevatest faktoritest.

Toote kirjeldus

1.  / V+ • Vajutage eelmise loo valikuks
• Vajutage ja hoidke helitugevuse suurendamiseks

2.  / V- • Vajutage järgmise loo valikuks
• Vajutage ja hoidke helitugevuse vähendamiseks

3.  / Pair • Vajutage valikuks Esitus/Paus/Esituse jätkamine
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4. • Vajutage ja hoidke seadme sisselülitamiseks ca 3
sekundi jooksul (LED indikaator süttib).

• Vajutage ja hoidke seadme välja lülitamiseks ca 5
sekundi jooksul (hoidke nuppu all kuni LED kustub).

• Vajutage kõnele vastamiseks/kõne lõpetamiseks
• Vajutage ja hoidke kõnest keeldumiseks
• Vajutage kaks korda viimase kõne
    uuestivalimiseks

5. AUX sisend 3,5 mm sisend
6. Mikro USB Mikro USB port (laadimine)
7. LED indikaator LED indikaator (laadimine/ühendamine)
8. Mikrofon Mikrofon

Bluetooth reziim - ühendamine

1. Hoidke seadmed lähestikku (parim 1m raadiuses).
2. Kontrollige et kõrvaklapid oleksid välja lülitatud. Vajutage ja 
      hoidke              nuppu ca 7 sekundit, kõrvaklapid lülituvad sisse ja
      avavad automaatselt ühendusreziimi (sinine ja punane valgus 
      vilgub vaheldumisi).  
3. Lülitage Bluetooth sisse lisaseadmes (nt telefon), ning otsige 

lähedalasuvaid seadmeid. 
4. Ühendage kõrvaklappidega (KM0616). Sisestage vajadusel 

salasõna “0000”.
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Märkus:
• Järgmine kord sama seadmega ühenduse loomisel lülitage lihtsalt 
     kõrvaklapid sisse ja lubage telefoni Bluetooth funktsioon; ühendus
     luuakse automaatselt. 
• Kui Bluetooth reziimil on sissetulev kõne, lülituvad kõrvaklapid 
     automaatselt kõnele. 
• Seadme kasutusaeg ja Bluetooth vahemaa sõltub erinevatest 

faktoritest ning võib juhendis märgitust erineda. 
• Eduka ühenduse ajal vilgub sinine LED indikaator iga 2 sekundi järel. 
• Kui kõrvaklapid ei ole ühegi välisseadmega ühendatud, lülituvad 
     need automaatselt 5 minuti pärast välja. 

auX reziim

Ühendage AUX reziimi kasutamiseks lihtsalt vastav kaabel. AUX reziim 
avaneb automaatselt; seejärel käivitage esitus välisseadmest. 

Märkus:
• Kõrvaklappide sisemikrofon AUX reziimi ajal ei tööta. 
• Muusikavalik ja helikontroll on AUX reziimi ajal kasutatav ainult 
     välise seadme kaudu. 

Laadimine

Patarei tühjenedes vilgub punane LED indikaator ning iga 10 sekundi
järel kõlab heliteavitus. Ühendage kõrvaklapid AC laadijaga või 
arvuti USB pordiga. Laadimise ajal põleb punane LED; kui 
laadimine on lõpetatud, põleb sinine LED.

Märkus:
• Kasutage laadimiseks ainult originaallaadijat.
• Laadige seade vähemalt kord kolme kuu jooksul, et hoida selle

patarei heas korras.
•   Bluetooth reziimi kasutamiseks peab patarei olema laetud.

Kasutades AUX reziimi, töötavad kõrvaklapid ka tühja patareiga.
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Tehnilised andmed

• Kõlari suurus: 40 mm
• Magnet: neodüüm
• Sagedusvastus: 20 Hz ~ 20 kHz
• Impedants: 32 Ω ± 15% (1 kHz)
• S/N suhe: 80 dB
• Tundlikkus: 108 db ± 3 dB (1 kHz)
• Nominaalne sisendi võimsus: 20 mW
• Max sisendi võimsus: 30 mW
• Bluetooth: 4.0
• Bluetooth vahemaa: kuni 10 m
• Bluetooth profiilid: HSP, HFP, A2PD, AVRCP
• Toetatavad formaadid: SBC, MP3, AAC
• Sisemine mikrofon
• Mikrofoni tundlikkus: -42 dB ± 3 dB
• Kõnehaldus
• Kasutusaeg: kuni 6 h
• Kõneaeg: kuni 6 h
• Ooteaeg: kuni 185 h
• Pordid: AUX-in (3,5 mm), mikroUSB (laadimine)
• Patarei: 185 mAh
• Vooluallikas: 5 V, 150 mA
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Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja patareisid prügikasti, viige need 
vastavatesse kogumispunktidesse. 

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

Tootja, LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. kinnitab et toode KM0616 vastab 
direktiivi 2014/53/UE nõuetele. 
Täismahus deklaratsiooni leiate veebilehelt: www.lechpol.eu”

LISAINFORMATSIOON

Lisainformatsiooni seadme ja lisade kohta leiate veebilehelt:  
www.krugermatz.com.

Küsimuste korral lugege veebilehe osa "Frequently Asked Questions". 



www.krugermatz.com

registreeritud kaubamärk


