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Kirjeldus

1. MFB nupp

• 
• 
• Bluetooth-ühenduse sisselülitamiseks hoidke nuppu 5 sekundit all.
• 
• Loo esitamiseks vajutage nuppu. Loo peatamiseks vajutage uuesti nuppu.
• Kõnele vastamiseks vajutage nuppu.
• Kõne lõpetamiseks vajutage nuppu.
• Kõnest keeldumiseks hoidke nuppu 3 sekundit all.
• Viimase numbri uuesti valimiseks vajutage nuppu kaks korda.

2. Volüümi - nupp  
“Eelmine” nupp

• Helitugevuse vähendamiseks vajutage nuppu.
• Eelmise pala valimiseks hoidke nuppu all.

3. Volüümi + nupp  
“Järgmine” nupp

• Helitugevuse suurendamiseks vajutage nuppu.
• Järgmise pala valimiseks hoidke nuppu all.
Märkus. Kui helitugevus saavutab maksimaalse taseme, annab seade hoiatustooni.

4. ANC lülitus • Mürasummutusrežiimi käivitamiseks või peatamiseks libistage lüliti asendisse ANC/OFF.
• Roheline tuli põleb: seade on mürasummutuse režiimis.

5. LED indikaator

• 
• 
• Punane tuli süttib: seade on laadimisrežiimis.
• 

6. AUX sisend 
(3.5 mm jack)

• Ühendage AUX-kaabel (kaasas) seadme ja heliseadme AUX-sisendiga.
See keelab juhtmevaba ühenduse funktsionaalsuse.

7. USB port 
(Micro USB)

• Seadme laadimiseks ühendage USB-kaabel (komplektis) seadme USB-porti ja arvuti või USB-adapteriga.

8. Mikrofon

Ühenduse loomine
• Lülitage telefon või Bluetooth-seade sisse.
• Lülitage seade sisse. Kui seadet pole varem paaritatud, siseneb see sidumisrežiimi. Sinine ja punane tuli vilgub.

• Aktiveerige oma telefonis või Bluetooth-seadmes Bluetooth-funktsioon ja määrake see Bluetooth-seadmeid otsima.
• Valige leitud seadmete loendist 'HPBT3260BK'.
• 
• Iga kasutamise korral loob seade ühendatud seadmega automaatselt ühenduse.

Ohutus

• Elektrilöögi ohu vähendamiseks tohib seda toodet avada ainult volitatud tehnik, kui seda on vaja hooldada.
• Kui probleem peaks ilmnema, ühendage toode vooluvõrgust ja muust seadmest.

• Enne kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks.
• Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet muudel eesmärkidel kui juhendis kirjeldatud.
• Ärge kasutage seadet, kui mõni osa on kahjustatud või defektne. Kui seade on kahjustatud või defektne, vahetage

 see kohe välja.

Puhastamine ja hooldus
Hoiatus!
• Enne puhastamist või hooldust, lülitage alati seade välja.

• Ärge kasutage puhastuslahusteid ega abrasiive.
• Ärge puhastage seadme sisemust.
• Ärge proovige seadet parandada. Kui seade ei tööta korralikult, asendage see uue seadmega.
• Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikku.

• Puhastage seadme välispinda pehme ja niiske lapiga. Kuivatage seade põhjalikult puhta kuiva lapiga.

Tugi
Kui vajate täiendavat abi või kui teil on kommentaare või ettepanekuid, külastage veebisaiti www.nedis.com/support

HPBT3260xx
ANC ülekõrvaklapid

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu all kuni LED indikaator vilgub
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu all kuni LED indikaator vilgub

Bluetooth-ühenduse väljalülitamiseks hoidke nuppu 3 sekundit all.

Sinine ja punane tuli vilgub. Seade on bluetooth otsimisrežiimis.
Sinine tuli vilgub iga 3s tagant: Bluetooth ühendus aktiivne.

Tuli süttib: laadimisprotsess on lõpetatud.

Kui seade on paaritatud eelnevalt mõne muu seadmega, veenduga et see oleks lahti ühendatud või seade  välja
lülitatud.

Kui Bluetooth ühendus on edukas, vilgub sinine tuli iga 3 sekundi tagant.


