
True Wireless TWE-36MK3 TWS

Käyttöopas
www.facebook.com/denverelectronics



Pakkauksen sisältö  
    2 x korvanappia 
    1 x latauskotelo 
    1 x USB-johto 
    1 x käyttöohje 

Tuotteen yleiskatsaus 
        Pölytiivis verkko 
        Monitoimipainike 
        Mikrofoni 
        LED-merkkivalo 
       Latausliitäntä 

Mallin nimi TWE-36MK3
Bluetooth-versio V5.0 
Bluetooth-nimi                                                  TWE-36MK3 (vasen korvanappi)

TWE-36MK3 (oikea korvanappi) 
Valmiusaika Noin 30 tuntia 
Puhe-/peliaika Noin 3 tuntia Akun 
kapasiteetti  2 x 45 mAh 
Akkutelakan kapasiteetti 400 mAh Akun 
lämpötila 0–45 ℃ (32–113 ℉) 
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Virran kytkeminen päälle tai pois päältä 
1. Kytke päälle pitämällä monitoimipainiketta painettuna, kunnes LED-

merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä. 
2. Kytke pois päältä pitämällä monitoimipainiketta painettuna, kunnes 

LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi. Korvanapit kytkeytyvät pois 
päältä myös automaattisesti, jos ne ovat ilman Bluetooth-laitettasi yli 
viisi minuuttia.  

Parinmuodostus 
Stereotila 
Luo stereoääni yhdistämällä kaksi pariksi liitettyä korvanappia 
älypuhelimeesi. 
1.  Pidä kummankin korvanapin monitoimipainiketta painettuna 
     samanaikaisesti, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen 
     punaisena ja sinisenä. 
2.  Odota 3 sekuntia ja anna korvanappien muodostaa pariliitos 
     keskenään automaattisesti. 
3.  Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi, etsi laite ”TWE-36MK3” ja 
     muodosta pari. Kun korvanapeista on muodostettu pari älypuhelimesi 
     kanssa, sininen LED-valo vilkkuu hitaasti. 
Korvanapit yhdistetään uudelleen älypuhelimeesi automaattisesti, kun 
niistä on muodostettu pari. 

Monotila  
Yhdistä  vain toinen korvanappi älypuhelimeesi. Vain monoääni on 
käytettävissä. 
1.  Pidä sen korvanapin monitoimipainiketta painettuna, jonka haluat 
     yhdistää pariksi ja odota, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen 
     punaisena ja sinisenä. 
2.  Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi, etsi laite ”TWE-36MK3” ja  
     muodosta pari.  
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Huomautus: Jos haluat monotilassa vaihtaa älypuhelimeesi yhdistetyn 

korvanapin, kytke älypuhelimen parina oleva korvanappi pois päältä ja pidä 

sen korvanapin monitoimipainiketta painettuna, jonka haluat yhdistää 

älypuhelimeen. 

Puhetila 
Jos haluat ohjata puheluja, varmista, että korvanapit on yhdistetty 

älypuhelimeesi.  

Kun puhelu saapuu, puhelinnumero ilmoitetaan äänellä.  

Vastaa puheluun painamalla monitoimipainiketta yhden kerran. Hylkää 

puhelu painamalla pitkään monitoimipainiketta.  

Voit soittaa viimeksi valittuun puhelinnumeroon uudelleen musiikin toiston 

aikana painamalla monitoimipainiketta kaksi kertaa.  

Lataus 

Korvanappien lataus 
Latauksen aikana palaa punainen LED-merkkivalo. LED-valo sam-

muu, kun lataus on valmis. 

Huomautus: Latauksen ajaksi korvanapit kytketään pakotetusti 

pois päältä. 

Latauskotelon lataus 
Latauksen aikana punainen LED-merkkivalo vilkkuu. Punainen LED-valo 

palaa kiinteästi, kun lataus on valmis. 

Vianetsintä
Alla olevien vaiheiden noudattaminen voi ratkaista parinmuodostus- 

tai yhdistämisongelmat:

1.  Joissakin tapauksissa voit joutua tekemään pariliitoksen 

     älypuhelimen kanssa uudelleen silloin, kun kytket älypuhelimen 

     Bluetoothin pois päältä tai kytket korvanapit pois päältä. Noudata 

     pariliitoksessa tässä käyttöoppaassa kuvattua menettelyä. 
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Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 

Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista. 

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER 

ELECTRONICS A/S 

2.  Varmista, että akun telakassa on tarpeeksi virtaa;

3.  Aseta korvanapit telakkaan ja lataa niitä hetki.

Hoito ja huolto
1.  Lataa korvanapit vähintään 6 kuukauden välein.

2.  Älä säilytä korvanappeja äärimmäisissä lämpötiloissa (alle 0 °C tai yli 

     45 °C).

3.  Älä käytä kemikaaleja tai puhdistusaineita korvanappien 

     puhdistamisessa.

4.  Älä pudota korvanappeja koville pinnoille tai iske niitä mihinkään 

     kovaan.

5.  Älä hankaa niiden pintaa terävillä välineillä.

6.  Älä yritä purkaa tuotetta osiin.
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DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Tanska 
www.facebook.com/denverelectronics 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät 
materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia 
terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti. 

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli 
on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita 
tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä 
erikseen. 

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. 
Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä 
ne vahingoita ympäristöä. 

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen 
toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan 
kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. 

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TWE-36MK3 on direktiivin 
2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen 
teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com 
napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: 
twe-36mk3. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/
muiden latausten alla.
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Käyttötaajuusalue: 2412~2472MHz 
Maks. lähtöteho: 8dbm

http://www.facebook.com/denverelectronics

