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1. Ü ldfunktsioonid 

Sisse lülitamine Vajutage  toitenuppu, kuni tuli muutub 
siniseks, ning kui seade on varem juba 
ühendatud, luuakse ühendus automaatselt ja 
kui mitte, siseneb seade ühendamisrežiimi ning 
tuli hakkab vilkuma siniselt ja punaselt. 

Sisenege 
ühendamisrežiimi 

Kui seade on varem juba ühendatud, loob see 
seadme sisselülitamisel ühenduse 
automaatselt. Kui seadet varem ühendatud 
pole, siseneb see ühendamisrežiimi ja vilguvad 
punane ja sinine tuli kordamööda ning 
ühenduse loomisel vilgub sinine tuli 5 sekundit. 

Ü hendamine Ühendamise režiimis kasutage Bluetooth-
funktsiooniga mobiiltelefoni või muud 
Bluetoothiga seadet.  

Välja lülitamine Kui seade on sisse lülitatud, vajutage  
toitenuppu 4 sekundit, kuni punane LED vilgub 
1 sekundi ja seejärel kustub. 

Laadimine Ü hendage laadija seadme pesasse. (Põleb 
punane LED.) 

Kõnele vastamine Vajutage lühidalt  toitenupule saabuvale 
kõnele vastamiseks. 

Kõne lõpetamine Vajutage uuesti lühidalt  toitenupule kõne 
lõpetamiseks. 

Kõrvaklappide ja 
seadme vahel 
lülitumine 

Vajutage pikalt 1 sekundi jooksul toitenuppu, et 

kõne ajal mobiiltelefoni ja seadme vahel 

lülituda. 

Kõnest keeldumine 
Kiire vajutus toitenupule 1-2 sekundi jooksul 

lükkab saabuva kõne tagasi. 
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Helitugevuse 

suurendamine 

Vajutage lühidalt nuppu , et helitugevust 

suurendada. 
Helitugevuse 

vähendamine 

Vajutage lühidalt nuppu , et helitugevust 

vähendada. 
Järgmine Vajutage lühidalt nupule , et käivitada 

järgmine lugu. 

Eelmine Vajutage lühidalt nupule , et käivitada 

eelmine lugu. 

Esitus/paus Vajutage lühidalt  toitenupule muusika 
käivitamiseks või seiskamiseks, kui seade on 
ühendatud. 

Ooterežiim Kui sidumise režiimis ühendatav seade puudub, 

läheb seade ooterežiimi. 

Automaatne 

väljalülitus 

Kui sidumise režiimis ühendatav seade puudub, 

lülitub seade automaatselt 2 minuti pärast 

välja. 

2. Ü hendamine telefoni või meediaseadmega. 

 Lülitage oma telefon sisse ja veenduge, et Bluetooth on sisse lülitatud. 

 Lülitage tööle Bluetooth-kõrvaklapid sisse ja sisenege 

ühendamisrežiimi. 

 Otsige oma telefonist Bluetooth-seadmeid telefoni juhiste järgi. 

Rohkem teavet leiab telefoni kasutusjuhendist.  

 Pärast mõnda sekundit tuvastab telefon vajaliku seadme. Valige see ja 

järgige ühendamiseks telefoni juhiseid. 

 Seejärel küsib telefon parooli või PIN-koodi; sisestage PIN-koodiks või 

parooliks 0000. 

 Telefonis ühendamise kinnitamiseks valige jah/OK. 

 Lõpuks valige telefonist „ühenda seadmega”.  

3. Juhtmega ühendus 
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HS-940BT toetab 3.5mm pistikuga juhtmeühendust, on tühjenemas või 
juhtmevaba seadet kasutada ei saa.  


