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Kasutusjuhend 

Kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme sünkroonimine 

Eemaldage mõlemad kõrvaklapid laadimisaluselt. Need lülituvad automaatselt sisse, parempoolne 

kõrvaklapp (märgitud tähega R) lülitub ühendusrežiimile ja on valmis ühenduma mis tahes Bluetooth-

seadmega. Ühendusrežiimil vilgub LED-näidikutuli punaselt ja siniselt. Kui ühendus on loodud, vilgub 

näidikutuli siniselt. Ja palun – oletegi täiesti juhtmevaba. Saate kuulata muusikat ja teha kõnesid, 

ilma et peaksite oma telefoniga mässama. Kõrvaklapid on väga kerged, tänu millele on neid meeldiv 

kanda.  

Juhtelemendid 

Kergesti kasutatava mitmefunktsioonilise nupu abil saate vastata kõnedele, mängida ja peatada 

muusikat ning anda häälkäsklusi. 

 Sisse/välja: vajutage nuppe mõlemal kõrvaklapil (R + L) korraga ja hoidke neid kaks sekundit 

all 

 Kõne vastuvõtmine/lõpetamine: koputage parema kõrvaklapi (R) mitmefunktsioonilist 

nuppu üks kord 

 Kõnest keeldumine: vajutage parema kõrvaklapi (R) mitmefunktsioonilist nuppu ja hoidke 

seda 2 sekundit all 

 Siri aktiveerimine: koputage parema kõrvaklapi (R) mitmefunktsioonilist nuppu kaks korda 

 Muusika mängimine/peatamine: koputage parema kõrvaklapi (R) mitmefunktsioonilist 

nuppu üks kord 

 Uus Bluetooth ühendus: vajutage väljalülitatud režiimis parema kõrvaklapi (R) 

mitmefunktsioonilist nuppu 10 sekundit, kuni kuulete kolme helisignaali ning LED vilgub 

punaselt/siniselt 

 

Aluse laadimine 

Aluse laadimiseks kasutage eraldi USB-kaablit ja ühendage see mõne vooluallikaga, näiteks arvutiga. 

Täislaadimiseks kulub ligikaudu 2 tundi. Aluse laadimise ajal põleb LED-tuli punaselt. Kui alus on 

täielikult laaditud, siis punane LED-tuli kustub. Täielikult laaditud alusega saate kõrvaklappe laadida 

4–5 korda (ehk saate 10 tundi kasutusaega). 

  

Garantii  

Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega, viige see ümbertöötlemisele. See toode 

valmistati pärast 1. juunit 2016. 

Kui te vajate juhendit muus keeles, minge aadressile: 

www.urbanista.com/instructions 

URBANISTA AASTANE PIIRATUD GARANTII  



Urbanista pakub täielikku garantiid kõigile kõrvaklappidele ja kõlaritele üheks aastaks alates algsest 

ostukuupäevast. Rohkem saate lugeda aadressil https://www.urbanista.com/warranty 

OLULISED OHUTUSJUHISED 

Hoiatused 

 Ei sobi alla kolmeaastastele lastele: sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada 

lämbumisohtu. 

 ÄRGE kasutage kõrvaklappe pikka aega suurel helitugevusel. Kuulmiskahjustuste vältimiseks 

kasutage kõrvaklappe mõõdukal valjusel. 

 Enne kõrvaklappide kasutuselevõttu seadke helitugevus väikeseks. 

 ÄRGE kasutage kõrvaklappe mootorsõiduki, jalgratta või masina juhtimisel või kui teie 

võimetus kuulda ümbritsevaid helisid võib teile või teistele olla ohtlik. 

 ÄRGE kasutage kõrvaklappe, kui neist kostab ebatavalisi valjusid helisid. Kui nii juhtub, 

lülitage kõrvaklapid välja ja võtke ühendust Urbanista klienditeenindusega. 

 ÄRGE muutke toote juures midagi ilma vastava loata. 

 Vältige toodete sattumist liigse kuumuse kätte (nt vältige hoidmist otseses päikesevalguse 

käes, tule või muu sarnase lähedal). 

Ettevaatusabinõud 

 Kõrvaklappide kasutamine piirab teie võimet kuulda ümbritsevaid helisid. Palun olge 

kõrvaklappide kasutamisel ettevaatlik. 

 ÄRGE pillake kõrvaklappe maha, ärge istuge neile peale ega kastke neid vette. 

 Kui tunnete, et kõrvaklapid soojenevad või heli kaob, võtke need kohe ära. 

 See toode sisaldab magnetmaterjali. Küsige oma arstilt, kas see võib mõjutada teile siirdatud 

meditsiiniseadet.  

 Kui teil tekib küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust aadressil info@urbanista.com  

  


