
S T O C K H O L M  K Ä Y T T Ö O H J E ( F I N )

1. LAITEPARIN MUODOSTUS

PARIN MUODOSTUS ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA
 
1.1 - Aseta kuulokkeet latauskoteloon. Ota sen jälkeen ne uudestaa 

kotelosta. Led valot vilkkuvat nyt molemmissa kuulokkeissa. 
 

 
1.2 - Pidä kuulokkeita lähekkäin, n. 2-5cm etäisyydellä toisistaan,

 muutaman sekunnin ajan. Kuulokkeet pariutuvat keskenään.  

Onnistuneen parituksen merkiksi vasemman kuulokkeen led valo 
sammuu ja oikean puoleisen kuulokkeen led valo vilkkuu hitaasti 
laiteparituksen merkiksi.

1.3 - Avaa puhelimesi Bluetooth-valikko ja muodosta laitepari
  kohteen “Urbanista Stockholm” kanssa.

KUULOKKEIDEN NOLLAUS  
 
Aseta kuulokkeet latauskoteloon. Varmista että latauskotelossa on 
riittävästi varausta ja että molempien kuulokkeiden led valot syttyvät.
Lataa koteloa tarvittaessa vähintään 30 minuuttia.
  

Poista kaikki “Urbanista Stockholm” laiteparit puhelimeltasi.
  

Paina kosketusnäppäimiä (logoja) samanaikaisesti vasemmasta (L) ja 
oikeasta (R) kuulokkeesta 10 sekunnin ajan kuulokkeiden ollessa 
tukevasti latauskotelossa. Tue kuulokkeita sormillasi tarvittaessa.
Led valot palavat koko nollauksen ajan ja vilkkuvat kun nollaus on
onnistunut.  
  

Aloita kuulokkeiden paritus alusta yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

 

 

 

2. KOSKETUSNÄPPÄIMET

 

Kuulokkeiden logo painatukset

  VIRTA PÄÄLLE  - Ota kuulokkeet latauskotelosta TAI
paina kosketusnäppäimiä 2 sekunnin ajan.  Siniset led valot vilkkuvat.

  
VIRTA POIS  - Aseta kuulokkeet takaisin latauskoteloon TAI paina 
joko (R) tai (L) kosketusnäppäintä 5 sekunnin ajan.
Led valot vilkkuvat ja sammuvat.  

 

3. LATAUSKOTELO  

Kuulokkeet latautuvat automaattisesti kun ne asetetaan latausko-
teloon. Kotelon punainen led valo vilkkuu latauksen merkiksi.
  

KOTELON VARAUS:
0-25% Led valo välähtää 1 kerran.
26-50% Led valo välähtää 2 kertaa.
51-75% Led valo välähtää 3 kertaa.
76-99% Led valo välähtää 4 kerran
100% Led valo palaa koko ajan.
  

ALHAISEN VARAUKSEN VAROITUS
Varaus alhainen, “beep” äänimerkki kun varausta on jäljellä 15 
minuuttia. Kuulokkeet sammuvat itsestään kun varaus on liian 
alhainen.

 

VASTAA PUHELUUN   - Kosketa kahdesti (L) tai (R) kosketusnäppäintä.

LOPETA PUHELU   - Kosketa kahdesti (L) tai (R) kosketusnäppäintä.

HYLKÄÄ PUHELU   - Pidä painettuna joko (L) tai (R) kosketusnäppäintä 
2 sekunnin ajan.

TOISTON ALOITUS   - Kosketa kahdesti (L) kosketusnäppäintä.

TOISTON KESKEYTYS   - Kosketa kahdesti (L) kosketusnäppäintä.

ÄÄNENVOIMAKKUUS YLÖS   - Kosketa kerran (R) kosketusnäppäintä.

ÄÄNENVOIMAKKUUS ALAS   - Kosketa kerran (L) kosketusnäppäintä.

SEURAAVA KAPPALE   - Pidä painettuna (R) kosketusnäppäintä 
2 sekunnin ajan.

EDELLINEN KAPPALE   - Pidä painettuna (L) kosketusnäppäintä 
2 sekunnin ajan.

Mikrofoni sijaitsee oikeassa kuulokkeessa.

PUHEOHJAUS PÄÄLLE   - Paina kaksi kertaa  oikeanpuoleista  kosketus-
näppäintä. 

PUHEOHJAUS POIS   - Paina kerran joko (L) tai (R) kosketusnäppäintä.


