
    
 

 
 
 

 
 
INSTRUKCIJA  
LV: Bezvadu Bluetooth austiņas ar uzlādes kārbu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[LV]	BLUETOOTH	AUSTIŅAS	AR	UZLĀDES	KASTĪTI	
Savienošana	pārī:	
1. Savienošana	pārī	ar	vienu	austiņu:	

ilgi	nospiediet	daudzfunkciju	pogu,	līdz	gaismas	diode	pārmaiņus	mirgo	
sarkanā	un	zilā	krāsā,	pēc	tam	ieslēdziet	ierīces	Bluetooth	un	sarakstā	
atlasiet	“16657”,	lai	izveidotu	savienojumu,	jūs	dzirdēsit	balsi	
"connected"	pēc	veiksmīgas	savienojuma	ar	Bluetooth	ierīci.	

	
2.	Savienošana	ar	abām	austiņām:	
A.	Turiet	vienlaicīgi	nospiestu	abu	pušu	daudzfunkcionālās	pogas,	līdz	
gaismas	diode	pārmaiņus	mirgo	sarkanā	un	zilā	krāsā	
B.	Pēc	veiksmīgas	savienošanas	jūs	dzirdēsit	balsi	no	abām	austiņām.	
C.	Ieslēdziet	ierīces	Bluetooth	un	pieskarieties	“16657”,	lai	izveidotu	
savienojumu.	
Kad	ierīce	būs	veiksmīgi	savienota	ar	ierīci,	jūs	dzirdēsit	balsi	no	labās	puses	
"connected",	un	zilā	gaismas	diode	lēnām	mirgos,	akumulatora	stāvokļa	
displejs	parādīsies	jūsu	mobilajā	tālrunī.	
D.	Iespējams	automātiski	savienot	pēdējo	ierīci	pēc	ieslēgšanas.		
	
Pogas	un	funkcijas:	

	

	
1. Multi−funkcionāla	poga	
2. LED	indikators	
3. Kreisās	austiņas	uzlādes	savienojums	
4. Labās	austiņas	uzlādes	savienojums	
5. Putekļu	tīkls	
6. LED	indikatori	
7. Ieslēgšanas/izslēgšanas	poga	uzlādes	kastītei	
8. Uzlādes	kastītes	micro	USB	uzlādes	kabeļa	savienojuma	
ligzda	



Bluetooth	lietošana:	
1.	Zvana	veikšana:	
Pārliecinieties,	vai	austiņas	ir	savienotas	ar	mobilo	tālruni,	un	tad	jūs	varat	veikt	tālruņa	zvanus.	
Ienākoša	zvana	laikā	vienreiz	nospiediet	multi-funkcionālo	pogu,	lai	atbildētu	uz	zvanu,	nospiediet	un	
turiet	multi-funkcionālo	pogu,	lai	atteiktu	zvanu.	Kad	austiņas	ir	mūzikas	režīmā,	divreiz	noklikšķiniet	
uz	multi-funkcionālās	pogas,	atkārtoti	izsaucot	pēdējo	numuru.	
	
2.	Mūzikas	klausīšanās:	
Pārliecinieties,	vai	austiņas	ir	savienotas	ar	mobilo	tālruni,	tad	varat	
klausieties	mūziku	savā	mūzikas	sarakstā.	Īsi	nospiediet	multi-funkcionālo	pogu,	lai	apturētu	mūziku,	
un	atskaņojiet	vēlreiz,	vēlreiz	nospiežot.	
	
3.	Izslēdziet	
Lai	izslēgtu	ierīci,	ilgi	turiet	nospiestu	multi-funkcionālo	pogu,	līdz	iedegas	sarkanā	krāsā.	Austiņas	tiks	
automātiski	izslēgtas,	ja	austiņas	atrodas	prom	no	jūsu	Bluetooth	ierīces	5	minūtes	vai	5	minūtes	ir	
atvienots	no	Bluetooth	ierīces.		
	
4.	Akumulatora	uzlādēšana	
Pirmo	reizi	uzlādējot,	uzlādējiet	akumulatoru	vismaz	6	stundas	un	pārliecinieties,	ka	austiņas	ir	pilnībā	
izlādējušās	un	tiek	pilnībā	uzlādētas.	Tas	veicina	ilgu	akumulatora	kalpošanas	laiku.		
A.	Kad	akumulatora	uzlādes	līmenis	ir	zems,	atskan	skaņas	signāls,	un	gaismas	diode	vienlaikus	mirgo	
sarkanā	krāsā.	
B.	Ieslēdziet	uzlādes	kastīti,	īsi	nospiežot	pogu	“7”,	“6”	LED	indikators	būs	zils,	pēc	tam	ievietojiet	
austiņas	akumulatora	kārbā,	lai	uzlādētos.	
C.	Uzlādējot,	austiņu	augšdaļā	var	redzēt	sarkanu	LED	indikatoru,	kas	nozīmē,	ka	austiņas	tiek	
uzlādētas,	un,	pilnībā	uzlādējoties,	tās	gaisma	kļūs	zila.	Uz	brīdi	viss	LED	indikators	tiks	izslēgts.	
D.	Lādēšanas	kastes	sarkanais	indikators	mirgos	uzlādes	laikā,	sarkanais	indikators	deg	nepārtraukti,	
kad	uzlāde	būs	pabeigta.	
	
Piezīme.	Austiņas,	uzlādējot,	tiks	automātiski	izslēgtas	un	atvienotas	no	bluetooth,	pat	ja	pirms	
uzlādēšanas	sākšanas	tās	ir	bijušas	ieslēgtas.



Brīdinājumi:	
1.	Lūdzu,	nelietojiet	šīs	austiņas	pārmērīgi	un	nepakļaujiet	tām	lielu	spiedienu,	sargājiet	
no	mitruma	un	karstuma.	
2.	Glabājiet	prom	no	WIFI,	maršrutētāja	vai	citām	augstfrekvences	raidīšanas	iekārtām,	lai	
novērstu	signāla	uztveršanas	pārtraukšanu.	
3.	Lūdzu,	izmantojiet	šo	austiņu	tā	darbības	diapazonā	(10	metri),	un	efekts	būtu	labāks,	
ja	starp	savienotajām	ierīcēm	nav	nekādu	šķēršļu.	
4.	Izmantojiet	šo	Bluetooth	austiņu,	lai	savienotu	jebkuru	ierīci	ar	Bluetooth	funkciju.	
	
Specifikācijas:	

	

BT	Versija	 V5.0	

Bluetooth	Frekvence	 2.4GHZ	

Bluetooth	Diapazons	 10	metri	bez	sķēršļiem	
	
Akumulatora	ietilpība	

Austiņai:	45mAh	
Uzlādes	ierīcei:	350mAh	

Sarunu	/	atskaņošanas	laiks		 Apmēram	120	min	(atkarībā	no	skaļuma)	

Gaidīšanas	laiks	 60	stundas	

Uzlādes	laiks	 1−2	stundas	



	









































A The symbol above and on the product means 
that the product is classed as Electrical or Electronic 
equipment and should not be disposed with other 
household or commercial waste at the end of its 
useful life. 
The Waste of Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE) Directive has been put in place to recycle 
products using best available recovery and recycling 
techniques to minimise the impact on the environ-
ment, treat any hazardous substances and avoid 
the increasing landfill. Contact local authorities for 
information on the correct disposal of Electrical or 
Electronic equipment.
D Le symbole situé au-dessus du produit et sur 
celui-ci signifie qu’il est classé en tant qu’équipe-
ment électrique ou électronique, et qu’il ne doit pas 
être jeté avec les ordures ménagères ou les déchets 
commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive 
relative aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) a été mise en place pour recy-
cler les produits à l’aide des meilleures techniques de 
récupération et de recyclage afin de réduire l’impact 
sur l’environnement, de traiter les substances dan-
gereuses et d’éviter le développement des décharg-
es. Contactez les autorités locales pour obtenir des 
informations sur la mise au rebut des équipements 
électriques ou électroniques.
B Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeu-
tet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronik-
gerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungs-
dauer nicht zusammen mit anderem Haus- oder 
Gewerbemüll entsorgt werden darf. 
Die EU-Richtlinie für Elektroaltgeräte wurde erlassen, 
um Produkte nach den besten verfügbaren Verwer-
tungs- und Recyclingverfahren aufzubereiten und so 
die Umweltauswirkung zu minimieren, Gefahrenst-
offe zu verarbeiten und eine Zunahme von Deponie-
abfällen zu vermeiden. Informieren Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Behörde über die korrekte Entsorgung 
von Elektro- oder Elektronikgeräten.
C Bovenstaand symbool en het symbool op het 

product geven aan dat het product is geclassificeerd 
als elektrische of elektronische apparatuur en niet 
met het (huishoudelijk) afval mag worden weg-
gegooid. De WEEE-richtlijn (Directive on Waste of 
Electrical and Electronic Equipment) schrijft voor dat 
producten gerecycled moeten worden met de best 
beschikbare herstel- en recycletechnieken om de be-
lasting op het milieu tot een minimum te beperken, 
gevaarlijke stoffen te behandelen en een grotere 
afvalberg te voorkomen. Neem contact op met de 
lokaal verantwoordelijke instanties voor informatie 
over de correcte afvalverwerking van elektrische of 
elektronische apparatuur.
F El símbolo de arriba, que también figura en el 
producto, indica que este está clasificado como equi-
po eléctrico o electrónico y no se debe desechar con 
otros residuos domésticos o comerciales al final de 
su vida útil. La Directiva sobre Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido promulgada 
para reciclar los productos empleando las mejores 
técnicas de recuperación y reciclaje disponibles a 
fin de reducir al mínimo el impacto sobre el medio-
ambiente, tratar las sustancias peligrosas y evitar la 
proliferación de vertederos de basuras. Póngase en 
contacto con las autoridades locales para obtener 
información sobre el modo correcto de desechar los 
equipos eléctricos o electrónicos.
E Il simbolo sopra e sul prodotto significa che il 
prodotto è classificato come apparecchiatura elettri-
ca o elettronica e che, al termine del suo ciclo di vita, 
non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici 
o commerciali. La Direttiva sullo smaltimento di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche aè volta 
a favorire il riciclo di prodotti attraverso l’adozione 
delle migliori tecnologie di recupero e riciclaggio, 
minimizzando così l’impatto ambientale, trattando 
qualsiasi sostanza pericolosa ed evitando la prolifer-
azione di discariche. Contattare le autorità locali per 
maggiori informazioni sul corretto smaltimento di 
apparecchiature elettriche o elettroniche.


