
 

 

BLUETOOTH KÕRVAKLAPID 

 ZB-5 

 KASUTUSJUHEND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPLEKTI KUULUB 

VEP-012-ZB5 kõrvaklapid, kasutusjuhend, micro USB / USB-A otstega laadimisjuhe, 3,5 mm 

pistikutega juhe. 

 

SEADME OSAD 

MFB NUPP  

• Kõrvaklappide sisselülitamiseks 

vajutage nupule ja hoidke 3 sekundi 

vältel vajutatuna.  

• Kõrvaklappide sisselülitamiseks ja 

paarimise režiimile sisenemiseks 

vajutage nupule ja hoidke 5 sekundi 

vältel vajutatuna.  

• Kõrvaklappide väljalülitamiseks 

vajutage nupule ja hoidke 5 sekundi 

vältel vajutatuna.  

• 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 3 sekundi vältel vajutatuna.  

• Viimativalitud telefoninumbri uuesti valimiseks vajutage nupule kiiresti kaks korda. 

Nupp – .  

• Vajutage nupule ühel korral, et liikuda eelmisele muusikapalale.  

• Nuppu vajutades ja vajutatuna hoides väheneb helitugevus. 

Nupp + . 

• Vajutage nupule ühel korral, et liikuda järgmisele muusikapalale.  

• Nuppu vajutades ja vajutatuna hoides suureneb helitugevus. 

 

 



 

 

PAARIMINE 

Kõrvaklappide paarimiseks nutiseadmega vajutage ja hoidke nuppu MFB 5 sekundi vältel vajutatuna. 

Sisselülitatud Bluetoothiga nutiseadme ekraanil peaks olema valikus kõrvaklapid, toksake ekraanil 

nende ühendamiseks. Kui küsitakse salasõna, sisestage numbrid 0000. 

 

LAADIMINE 

Kõrvaklappide laadimiseks ühendage USB juhe kõrvaklappidega ja teine pistik arvuti USB porti. 

Kõrvaklappide aku laeb 3 tundi, punane LED laadimismärgutuli kustub aku täitudes ära. 

 

3,5 MM KAABEL  

Et kasutada kõrvaklappe juhtmega (kui Bluetooth pole võimaldatud), siis lülitage kõrvaklapid välja ja 

ühendage need muusikaesitusseadmega kaasasoleva 3,5 mm pistikutega juhtme abil. 

Juhtmega kasutamisel ei lülitata kõrvaklappe sisse, vaid need saavad toidet ühendatud seadmest. 

Kõrvaklappide enda nupud ei ole juhtmega kuulamisel kasutatavad. 

 

OHUTUS 

1. Kõrvaklappe ei tohi maha pillata ega kokku muljuda. 

2. Hoidke kõrvaklappe märjakssaamise ja niiskuse eest. Kui kõrvaklapid saavad mingil moel märjaks, 

ei tohi neid kasutada, kuna kasutaja võib saada elektrilöögi, samuti võivad kõrvaklapid kahjustuda. 

3. Ärge hoidke seda seadet mistahes kuumuse mõju all, nagu näiteks otsene pikaajaline 

päikesevalgus, küttekehad või muud soojusallikad. Aku võib kuumenedes kahjustuda, selle kestvus 

võib väheneda, võib tekkida aku plahvatamise oht. 

4. Seadet ei tohi modifitseerida, omakäeliselt remontida ega koost lahti võtta (eriti mitte aku osa). 

Selle tulemusel tühistub garantii. 

5. Seadmes asuv aku võib vääralt kasutamisel olla tuleohu või keemilise põletuse ohu allikaks. 

 

TEHNILINE TEAVE 

• Bluetooth versioon 4.1 

• Bluetooth profiilid HSP HFP A2DP AVRCP 

• Bluetooth tööulatus 10 meetrit 

• Kõneaeg kuni 10 h 

• Muusikaesitusaeg 8 h 

• Valmisolekurežiim kuni 250 h. 

• Laadimisaeg kuni 3 tundi. 

• Aku 400 mAh 3.7V polümeer - liitiumioonaku 

• Kuulari mõõtmed 50 mm 

• Tundlikkus 117+/-3dB 

• Sagedusvastus 20-20 000 Hz 

• Takistus 32Ω 


