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KOMPLEKTI KUULUB 

ZB2 kõrvaklapid, kasutusjuhend, micro USB / USB-A otstega laadimisjuhe, silikoonist kõrvasangad, 

silikoonist kuularikatted (väikesed / keskmised / suured), kinnitusklamber. 

 

KANDMINE 

Kumbki kuular on märgistatud tähega, mis näitab, kummas 

kõrvas neid kantakse. L täht tähendab vasak- ja R täht 

parempoolset kuularit. Juhtimispult peaks asuma kasutaja 

parema õla ligiduses, kuulareid ühendav juhe jooksmas 

kasutaja kaela tagant läbi. Kaasasoleva klambriga võib 

juhtme särgi külge kinnitada, et juhe ja juhtpult oleks 

kindlalt omal kohal.  

Parima mugavuse huvides soovitatakse kasutada 

silikoonkatteid, mis oma suuruselt kasutaja kõrvadesse 

kõige paremini sobivad ning silikoonist kõrvasangu, mis on 

komplektis kaasas. Paigaldage need vastavalt joonisele.  

Kui kõrvaklapid ei ole parajasti kõrvas, võib kuularid 

omavahel kokku ühendada kuularites asuvate magnetitega. 

Nii võivad klapid lihtsalt kaelas rippuda, ilma kaotsimineku 

ohuta. 

 

PAARIMINE 

Kõrvaklappide sisselülitamiseks ja paarimiseks nutiseadmega vajutage ja hoidke sisselülitusnuppu 

(MFB) 6 sekundi vältel vajutatuna. 

Sisselülitatud Bluetoothiga nutiseadme ekraanil peaks olema valikus kõrvaklapid VEHO ZB-2, toksake 

ekraanil nende ühendamiseks.  

Kontrollige, et nutiseadme ja kõrvaklappide helitugevus poleks liiga vali, muidu võib tekkida 

kuulmiskahjustuse oht. 

 

 



SEADME OSAD 

 

MFB NUPP  

• Kõrvaklappide sisselülitamiseks ja 

paarimise režiimile sisenemiseks 

vajutage nupule ja hoidke 6 sekundi 

vältel vajutatuna. 

• Kõrvaklappide väljalülitamiseks 

vajutage nupule ja hoidke vajutatuna 

5 sekundi vältel. 

• Vajutage nupule ühel korral 

muusikaesituse pausimiseks / esituse jätkamiseks. 

• Vajutage nupule ühel korral telefonikõnele vastamiseks ja/ või kõne katkestamiseks. 

• Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage nupule ja hoidke vajutatuna. 

Nupp – .  

• Vajutage nupule ja hoidke vajutatuna, et liikuda eelmisele muusikapalale.  

• Nuppu üks kord vajutades väheneb helitugevus. 

Nupp + .  

• Vajutage nupule ja hoidke vajutatuna, et liikuda järgmisele muusikapalale.  

• Nuppu üks kord vajutades suureneb helitugevus. 

 

Ekvalaiseri režiimi muutmine. Vajutage ja hoidke nuppe MFB ja + või – korraga vajutatuna 1 sekundi 

vältel, et valida järgemööda erinevate ekvalaiseri režiimide vahel (standard, bassitõhustus ja 3D heli). 

 

Tehaseseadete taastamine. Vajutage kahekaupa järgemööda nuppudele nii: 

+ ja - / + ja - / + ja - / MFB ja - 

Siis hakkab LED märgutuli punasena vilkuma. Pärast algseadete taastamist tuleb kõrvaklapid uuesti 

Bluetoothi vahendusel nutiseadmega ühendada.  

 

MÄRGUTULE OLEKUD 

Ei põle - valmisolekurežiim 

Punane (vilgub) aku on tühjenemas 

Punane (põleb püsivalt) laeb 

Sinine (põleb püsivalt) täis laetud / paarimisrežiim 

 

LAADIMINE  

Kõrvaklappide laadimiseks ühendage USB juhe 

kõrvaklappidega ja teine pistik arvuti USB porti. 

Kõrvaklappide aku laeb 1,5 tundi, punane LED 

laadimismärgutuli muutub aku täitudes siniseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNILINE TEAVE 

• Bluetooth spetsifikatsioon V4.1 

• Toetatud profiilid HSP, HFP, A2DP, AVRCP 

• Tööulatus 10 meetrit 

• Kõneaeg 9 h 

• Muusikaesitusaeg 7,5 h 

• Valmisolekurežiim kuni 240 h 

• Aku 140 mAh, 3,7 V, liitiumpolümeeraku 

• Kuular 6 mm  

• Mikrofon sisse ehitatud 

• Laadimisaeg 1,5 h 

• Ekvalaiser: standardne, bassitõhustus, 3D heli 

• MSTS™ 

• aptX™ 

• AAB-1 

 


