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Pakettiin kuuluu: 

Maxell MXH-HS03 Bluetooth® mono kuulokemikrofoni x1 

Korvakaari x1 

Korva-osa x1 

Käyttöohjeet x1 

USB – MicroUSB latauskaapeli (noin 20 cm) x1 

 

Tuotteen osat 

 

Lataaminen: 

Sisääntulo MicroUSB DC 5V 

Latausaika noin 1 – 1,5 tuntia 

Puhe/soittoaika noin 3 tuntia 

Valmiusaika noin 50 tuntia 

 

1) Kytke latauskaapeli tietokoneeseen tai USB-laturiin 

2) Kytke latauskaapelin MicroUSB-pää kuulokkeen MicroUSB-porttiin 

LED-valo on punainen kun lataus on käynnissä ja vaaleansininen, 

kun akku on täynnä. 

Korvakaari 
MicroUSB 

latausportti 

LED-valo 

Äänenvoimakkuus +/ 

seuraava kappale 

Äänenvoimakkuus -/ 

edellinen kappale 
Mikrofoni 

Monikäyttöpainike 

Virta päälle / pois 

Vastaa / lopeta / hylkää puhelu 

Soita musiikkia (play) 

/ tauko (pause) 



Huomiot: 

Kun akku on vähissä, LED-valo vilkkuu punaisena ja varoitusääni kuuluu kuulokkeista. Jos akku loppuu 

kokonaan, laite menee automaattisesti pois päältä. Lopeta silloin tuotteen käyttö ja lataa se seuraavaa 

käyttökertaa varten. 

 

Laittaminen päälle/pois ja parittaminen 

1. Laita päälle: Kun laite on pois päältä, paina MFB nappia 5 sekuntia käynnistääksesi laitteen. Laite menee 

paritustilaan. Sininen ja punainen valo vilkkuvat vuorotellen. 

2. Paritus: Seuraa älylaitteen ohjeita Bluetooth-laitteen lisäämisestä, valitse MXH-HS03 laitteen saatavissa 

olevista Bluetooth-laitteista. Kun paritus onnistuu, sininen led vilkkuu kerran viidessä sekunnissa. 

Huomio! Jos laite kysyy PIN-koodia parituksen yhteydessä, vakiokoodi on 0000 

3. Laita pois päältä: Kun laite on päällä, paina MFB nappia 5 sekuntia, punainen valo vilkkuu 3 kertaa ja laite 

menee pois päältä. 

4. Automaattinen sulkeutuminen: Jos MXH-HS03 ei ole ollut yhteydessä mihinkään laitteeseen 3 minuuttiin, 

se menee automaattisesti pois päältä. 

 

Käyttö 

Puhelut 

Puhelun vastaanottaminen: Kun puhelu saapuu, kuulet hälytysäänen, paina lyhyesti MFB nappia 

vastataksesi. 

Puhelun lopettaminen: Voit painaa kerran MFB nappia kerran lopettaaksesi puhelun. 

Puhelun hylkääminen: Jos haluat hylätä tulevan puhelun, paina MFB nappia kaksi sekuntia pohjassa 

Uudelleensoitto: Paina MFB nappia kahdesti soittaaksesi uudestaan viimeisimpään numeroon 

Äänenvoimakkuuden säätö: Puhelun aikana paina + lisätäksesi ääntä ja – vähentääksesi ääntä 

Puhelu koputtaa: Kun puhut jo puhelua ja toinen tulee, voit vastata uuteen puheluun (ja laittamalla 

alkuperäisen pitoon) painamalla ja pitämällä pohjassa – näppäintä 3 sekuntia. Toistamalla saman, voit 

vaihtaa puheluiden välillä. Voit lopettaa puhelun painamalla kerran MFB nappia 

Musiikin kuuntelu 

Soittaaksesi tai tauottaaksesi musiikkia, paina lyhyesti MFB nappia 

Seuraava kappale  pitkään + 

Edellinen kappale  pitkään - 

Lisää äänenvoimakkuutta  lyhyesti + 

Vähemmän äänenvoimakkuutta lyhyesti - 

Merkkivalot 

Yhteydessä (stand-by) Sininen valo vilkkuu kerran 5 sekunnissa 

Paritus  Sininen ja punainen valo vilkkuvat vuorotellen 

Lataus  Punainen valo palaa 

Lataus valmis  Sininen valo palaa 

Virta vähissä  Punainen valo vilkkuu ja kuuluu hälytysääni 

Varoitukset: 

1. Älä polta tai altista tuotetta korkealle kuumuudelle 

2. Tuote ei ole vesitiivis, älä laita veteen tai muihin nesteisiin 

3. Soittaminen ajaessa ei ole suositeltavaa tieturvallisuuden näkökulmasta 

4. Musiikin kuunteleminen ajaessa saattaa olla laitonta joissain maissa. Selvitä paikalliset lait ja säädökset 



ennen kuin käytät tuotetta omalla vastuullasi. 

5. Laitteen käyttöaika vaihtelee eri laitteiden, äänenvoimakkuuden ja ympäristön mukaan. 

6. Käyttömatka on jopa 10 metriä kun laite on näkyvillä ja mitään ei ole välissä. 

7. Toiminnot saattavat olla erilaisia eri laitteiden kanssa käytettäessä. 

 

Huomioita akusta ja siitä huolehtimisesta 

1. Älä polta tai hautaa akkua 

2. Älä puhkaise tai murskaa 

3. Älä pura 

4. Li-ion akut tulee kierrättää, älä heitä roskikseen. 

5. Käytä vai laadukasta merkkilaturia akkujen lataamiseen. Varmista, että laturin jännite ja säädöt ovat 

oikeat. 

6. Lataa akkuja tulenkestävällä alustalla ja kaukana syttyvistä asioista tai nesteistä 

7. Akkua ei saa koskaan jättää valvomatta, kun se lataa 

8. Pidä lasten ulottumattomissa, kun lataus on käynnissä 

9. Noudata valmistajan ohjeita ladatessasi tuotetta. 

Tuotteen ominaisuudet saattavat muuttua koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Maxell varaa oikeuden 

tehdä mitä tahansa muutoksia tähän tuotteeseen. 

Kierrätä tuote SER-romuna. 

 

 


