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Hea klient!
Täname, et ostsite oE400 ANC juhtmeta kõrvaklapid. Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi 
ja järgige juhiseid, et oma uusi kõrvaklappe optimaalselt kasutada ja nautida muusikat viisil, 
nagu seda oli mõeldud kuulata.

PAKEND SISALDAB
• oE400 ANC juhtmeta kõrvaklapid
• 3,5 mm Premium-kaabel
• 3,5 mm kahe pistikuga lennuadapter • USB-kaabel
• Kasutusjuhend

FUNKTSIOONID
1. Eelmine lugu / helitugevus väiksemaks 2. Multifunktsionaalne nupp (MFB)
3. Järgmine lugu / helitugevus suuremaks
4. Micro-USB pesa
5. Aktiivne mürasummutus (ANC) sisse-/väljalülitus 6. ANC LED-indikaator
7. 3,5 mm AUX-pistik
8. Bluetoothi LED-indikaator
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TEHNILISED ANDMED
• Bluetooth V4.0
• Bluetooth ulatub kuni 10 m kaugusele
• Sagedusnäitaja 20–20 000 Hz
• Kõneaeg kuni 15 tundi (ANC ja Bluetooth sisselülitatud)
• Esitusaeg kuni 12 tundi (ANC ja Bluetooth sisselülitatud)
• Ooterežiim kuni 10 päeva
• Keskkonna-/taustamürasummutus (ENC): müravähendus 25 dB 
• Liitium-polümeer 550 mAh patarei
• Voolutarve 5 V DC
• Takistus 32 Ω

PATAREI LAADIMINE
1. Ühendage Micro-USB laadimiskaabli ots Micro-USB-pessa (4) ja standard USB-kaabli ots 
arvuti USB-porti või USB võrgulaadijasse.
2.Bluetoothi LED-indikaator (8) on laadimisel punane. See muutub roheliseks pärast umbes 
2,5 tundi.
Siis on aku täis laetud.
Märkus: Esmasele laadimisele võib kuluda 3 tundi, kuni patarei on täis laetud.

SIDUMINE BLUETOOTH-SEADMEGA
1. Alustage sellest, et hoiate MFB-d (1) all 4 sekundit. Näete samas, et Bluetoothi LED-indi-
kaator (8) vilgub vaheldumisi sinise ja punasena, osutades sellele, et sidumisrežiim on sisse 
lülitatud.
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2. Aktiveerige oma seadmes Bluetooth-ühenduse funktsioon ja käivitage Bluetooth-
    seadmete otsing (vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendist järele, kui te pole kindel, 
    kuidas seda teha).
3. Valige leitud seadmete loendist „oE400“.
4. Kui teilt küsitakse pääsukoodi, sisestage 0000 või 1234 ja kõrvaklapid ühendatakse 
    seejärel teie seadmega.
5. Pärast õnnestunud sidumist vilgub indikaator kaks korda purpurpunasena; siis saab vastata 
    telefonile või kuulata muusikat.
6. Muusikat kuulates vilgub Bluetoothi LED-indikaator (8) sinisena iga kolme sekundi järel.
7. Järgmine kord, kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, hakkavad need automaatselt otsima ja 
    proovivad ühenduda viimati seotud seadmega.

UUESTI SIDUMINE VÕI UUTE SEADMETE SIDUMINE
1. Veenduge, et Bluetooth oleks välja lülitatud mis tahes eelnevalt seotud seadmest. 
2. Järgige juhiseid sammust 1: „BLUETOOTH-SEADME SIDUMINE“.

KÕNEHALDUS
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabudes hakkavad kõrvaklapid helisema. Vajutage vastamiseks MFB-d (1). Kõne ajal 
saate sättida helitugevust, kasutades peakomplekti helitugevuse suurendamise (2) ja vähenda-
mise (3) nuppe.
Kõne lõpetamine
Kõne ajal saate lõpetada kõne, vajutades MFB-d (1).
Telefoninumbri uuesti valimine
Kui teil pole kõne pooleli, hoidke MFB-d (1) all 1 sekund, et telefoninumbrit uuesti valida. 
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MUUSIKA ESITAMINE
Esita/peata
Vajutage MFB-d (1), kui soovite vastavalt kas mängimis- või pausirežiimi sisse lülitada.

Helitugevuse reguleerimine
Selleks et reguleerida helitugevust, hoidke helitugevuse suurendamise (2) või vähendamise 
(3) nuppu all. Helitugevust on võimalik reguleerida ka teie seadmelt.

Muusika valimine
Vajutage järgmise (2) või eelmise (3) loo nuppu, kui soovite vahetada laule.

AKTIIVNE MÜRASUMMUTUS (ANC)
1. Vajutage aktiivse mürasummutuse funktsiooni aktiveerimiseks ANC lülitile sisse/välja (5).
2. Kui ANC-lüliti on aktiveeritud, põleb ANC LED-indikaator (6) sinisena.

Hoiatus!
Seda toodet ei soovitata kasutada autoga sõites ega jalutades, kuna see takistab hoiatuste/
alarmi kuulmist ja võib nii olla teile või teistele ohtlik.

Märkus.
Aktiivne mürasummutuse funktsioon ei tööta, kui kasutatakse juhtmega ühendust ja/või kui 
aku on kulunud.

JUHTMEGA KASUTUS
1. Ühendage pakendis olev 3,5 mm kaabel 3,5 mm AUX-pistikusse (7).
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2. Sisestage 3,5 mm kaabli teine ots oma seadmesse.
3. Kui teie seadmes mängib muusika, peaks heli nüüd kõrvaklappidest kuuldav olema.

HOIDKE OMA KÕRVAKLAPPE
ÄRGE tehke järgmist.
• Tehke kõrvaklappe märjaks.
• Pillake kõrvaklappe maha, sest see tühistab garantii.
• Võtke kõrvaklappe lahti. Kõrvaklappide sees olevaid osi ei saa kasutaja ise hooldada ega 
   parandada.
• Jätke kõrvaklappe kõrge temperatuuri kätte ega hoidke neid kohas, kus temperatuur läheb 
   kiiresti kuumast külmaks või vastupidi.

TEHKE järgmist.
• Puhastage kõrvaklappe pehme kuiva lapiga ja puhastusvahenditeta.

TEAVE AKU KOHTA
• Teie seade töötab taaslaetava akuga. Seadme mittekasutamisel eemaldage laadija 
   vooluvõrgust ja seadmest.
• Aja jooksul täielikult täislaetud aku tühjeneb, kui seadet ei kasutata. Soovitame aku kaks 
   korda kuus täis laadida, et tagada selle töökindlus.
• Ärge jätke seadet kuuma või külma kohta, näiteks suvistes või talvistes oludes suletud 
   autosse, kuna see kahandab aku töövõimet ja lühendab selle kasutusiga.
• Ärge visake akusid tulle, sest nii need võivad plahvatada. Akud võivad plahvatada ka siis, kui     
   need on kahjustunud.
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TÕRKEOTSING
Kui teil ei õnnestu kõrvaklappe oma seadmega ühendada, proovige järgmist.
• Veenduge, et kõrvaklapid oleks laetud, sisse lülitatud ja teie seadmega seotud ning ühendatud.
• Kontrollige, et kõrvaklapid oleksid seadmest kuni 10 meetri (30 jala) kaugusel ning et 
kõrvaklappide ja seadme vahel poleks takistusi (nt seinad või muud elektroonikaseadmed).
 • Korraga on võimalik kõrvaklappidega siduda ainult üks seade, nii et veenduge, et läheduses ei 
oleks samal ajal vastuolulisi Bluetooth-seadmeid, mis püüavad kõrvaklappidega ühenduda.
Kui kõrvaklapid ei lülitu välja, saab neid lähtestada tagasi algrežiimi, kui panete need laadima.
Kui signaal on katkendlik, veenduge, et kõrvaklapid oleksid täielikult laetud, enne kui jätkate 
nende kasutamist.
Kui te ei kasuta kõrvaklappe rohkem kui 3 minutit ja need pole samal ajal seadmega ühendatud, 
lülituvad kõrvaklapid automaatselt välja, et säästa energiat.

Loodame, et saite nüüd kogu vajaliku teabe, et alustada. Kui teil aga tekib seadmega mistahes 
probleeme, võtke meiega julgelt ühendust meili teel või telefonitsi:
service@xqisit.com / +49 (0) 800 – 000 69 46

Ärge mitte mingil juhul proovige seda toodet lahti võtta. Kõrvaklappide sees olevaid osi ei saa 
kasutaja ise hooldada ega parandada – eriti kui teie tootel on sisseehitatud ja mitteasendatav 
patarei, ärge püüdke patareid kätte saada või seda eemaldada, kuna see võib põhjustada 
kehavigastusi ja kahjustada toodet.

Igasugune katse toode lahti võtta või parandustöid teha, tühistab mistahes ja kõik garantiid.
Palume vabandust võimalike siinsete juhiste vähemtähtsatest vastuoludest põhjustatud 
ebameeldivuste pärast, millest 9 võib olla tingitud tootearendusest ja -täiustamisest.
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FÖDERAALSE SIDEKOMISJONI (FCC) DEKLARATSIOON
Seda seadet on kontrollitud ja on leitud, et see vastab C-klassi digitaalseadmele kehtivatele piirangutele, vastavalt FCC reeglite 
osale 15. Ülalnimetatud piirangud on mõeldud tagama mõistlikku
kaitset kahjulike häirete vastu eluruumidesse paigaldatuna. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat 
ning kui seda ei paigaldata ja kasutata juhiste järgi, võib põhjustada raadiosidele kahjulikke häireid. Siiski pole garanteeritud, et 
häired mõne kindla paigalduse puhul ei teki. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või telesignaali vastuvõtmisel, mida 
võib tuvastada seadet sisse ja välja lülitades, siis soovitame kasutajal proovida häireid kõrvaldada, võttes ühte või mitut järgnevatest 
meetmetest.
• Keerake vastuvõtuantenni või paigutage see ümber.
• Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.
• Ühendage seade ja vastuvõtja erinevatesse pistikupesadesse.
• Konsulteerige abi saamiseks müügiesindajaga või kogenud raadio/teleri tehnikuga.

FCC teade
See seade vastab FCC reeglite osale 15. Kasutamisel peaksid olema täidetud järgmised kaks tingimust.
• See seade ei tohi tekitada kahjulikku sekkumist, ja
• see seade peab suutma vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

FCC HOIATUS
• Mistahes selles seadmes tehtud muudatused, mida pole toote vastavuse eest vastutav osapool sõnaselgelt heaks kiidetud, võib 
tühistada selle seadme kasutamiseks antud FCC nõusoleku.
• See seade ja selle antenn(id) ei tohi asuda ning neid ei tohi kasutada teiste antennide või saatjate juures.

   FCC ID: 2AB5JHS-BN900 mudeli number HS-BN900
   FCC tunnusnumbri leidmiseks vaadake XQISIT oE400 sisekülge.

   Läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol tähendab, et see toode tuleb Euroopa Liidus kasutuselt kõrvaldada erinõudeid  
   järgides. Seda toodet ei tohi visata sorteerimata olmeprügi hulka.

   Meie, STRAX GmbH, kinnitame ainuvastutusel, et toode XQISIT oE400 (mudeli nr HS-BN900) vastab järgmiste direktiivide 
   sätetele: 1999/5/EÜ; 2004/108/EÜ ja 2006/95/EÜ.
   Turustaja: STRAX GmbH, Belgische Allee 52+54, 53842 Troisdorf, Germany, www.strax.com 10
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