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KIIRJUHIS 

KIIRJUHIS 

1. Veenduge, et KARBIS on kaasas kõik loendis nimetatud 

esemed. 

2. LUGEGE JUHENDIT ENNE SEADME KASUTAMIST. 

3. VEENDUGE, ET ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST 

OLEKS AKU MAKSIMAALSELT LAETUD. 

Toote registreerimiseks külastage www.ionaudio.com 

 
SISSEJUHATUS 
Clipsteril on klassikalises stiilis karabiin „konks“, mis kinnitub mugavalt vööaasa, seljakoti 
rihma või käekoti sanga külge. Clipster on varustatud akuga ning Bluetooth® tehnoloogiaga, 
mis võimaldab teil kuulata oma lemmikmuusikat igal pool juhtmevabalt. Selle täieulatuslik 
kõlar pakub puhast, moonutusteta heli nii õues kui toas. Nii et ronige sellele kõrgele, 
pilvedesse kõrguvale mäele. Minge sõitke nendel kaardistamata teedel. Uus teekond algab 
nüüd koos uue Clipsteriga - helitaust teie seiklusele. 
 
Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc registreeritud kaubamärk ja igasugune kasutamine ION Audio poolt 
toimub litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele. 
 



SEADISTUS 

1. Ühendage Clipsteri konks tugeva materjali külge, nagu näiteks seljakoti aas, vööaas või 
käekoti sang. 

2. Veenduge, et konks on kohale lukustatud (vaadake allolevat joonist). 

 

 
LUKUST LAHTI     LUKUSTATUD 

 

OSADE KIRJELDUS 

1. Toide sees/väljas: Hoidke seda nuppu 2 sekundit all, et 
lülitada Clipsteri toide sisse/välja. 

2. Paarimisnupp: Hoidke seda nuppu 2 sekundit all, et 
aktiveerida Clipsteri paarimisrežiim. Kui te ei paari oma 
seadet lahti, „mäletab“ Clipster teie seadet ka siis, kui toide 
on välja lülitatud ja siis uuesti sisse lülitatakse. 

3. LED: Näitab Clipsteri toimingute erinevaid olekuid. Vaadake 
rohkem üksikasju Clipster LED aktiivsuse kohta 
tekstikastist. 

4. Helitugevuse vähendamine: Vähendab Clipster kõlari 
helitugevust. 

5. Helitugevuse suurendamine: Suurendab Clipster kõlari 
helitugevust. 

6. Esitus / Paus: Vajutage seda nuppu paaritud seadmest 
muusika esitamiseks/peatamiseks. 

7. Kõlar: See täisulatusega kõlar esitab heli paaritud Bluetooth 
seadmest.  

8. Klamber: Kasutage karabiini stiilis „konksu“ seadme 
kinnitamiseks vööaasa, seljakoti või käekoti külge. 

9. Micro-USB pesa: Kasutage kaasasolevat mikro-USB kaablit, 
et ühendada see pesa Clipsteri laadimiseks arvuti USB 
pesaga. 

 

 



Clipsteri LED tegevused: 

Vilkuv sinine LED = Bluetooth 

paarimisrežiim 

Püsiv sinine LED = Ühendatud 

Bluetooth seade 

Vilkuv punane LED = Aku on 

tühi ja vajab laadimist 

BLUETOOTH-SEADME PAARIMINE 

1. Lülitage Clipster sisse, vajutades nuppu 2 
sekundit. 

2. Hoidke paarimisnuppu kaks sekundit ja oodake, 
kuni sinine paarimis-LED hakkab kiiresti vilkuma. 

3. Liikuge oma Bluetooth seadme sätete ekraanil, et 
leida „ION Clipster“ ning ühendage. 

4. Kui seade vajab salasõna või PIN koodi, 
sisestage number null („0“) neli korda. 
Märkus: Kui te järgmisel korral Clipsteriga oma 
Bluetooth seadmele lähenete, paaritakse need 
automaatselt. 

5. Kui Bluetooth seade ei ole suuteline Clipsteriga paarima, hoidke Clipsteri paarimisnuppu 
kaks sekundit all, et katkestada eelmised Bluetooth ühendused ja lähtestada Bluetooth 
moodul. 
Märkus: Parima tulemuse saavutate kasutades Bluetooth 4.0 seadet. 

6. Uue seadme paarimiseks hoidke paarimisnuppu 2 sekundit. 
7. Teise Bluetooth seadme paarimiseks hoidke paarimisnuppu 2 sekundit. Korrake sammu 

3. 
8. Bluetooth seadme lahtiühendamiseks hoidke paarimisnuppu 2 sekundit. 

Märkus: Kui paarimisel või muusika esinemisel esineb tõrkeid, värskendage oma 

seadme OS. 

 

 

www.ionaudio.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL VERSION 1.1 


