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Naudojimo instrukcija 
Dėkojame, kad pasirinkote „Hama“ gaminį. 
Neskubėkite ir atidžiai perskaitykite toliau 
pateiktas instrukcijas ir informaciją. Šias 
instrukcijas laikykite saugioje vietoje, kad 
galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje. Jei 
parduodate prietaisą, perduokite šiuos nurodymus 
naujam savininkui.

 

 

1. Įkrovimo dėklas. 
2. Įkrovimo dėžutės būsenos šviesos diodas.  
3. Ausinių būsenos šviesos diodas. 
4. Daugiafunkcinis jutiklis.  
5. Silikoninės ausų pagalvėlės. 
6. Įkrovimo kontaktai. 
7. USB jungtis.

 

 

 

 

 ė

1 x belaidės ausinės 

1 x įkrovimo dėklas 

1 x USB įkrovimo laidas 

3 x poros skirtingų dydžių ausų pagalvėlių 

1 x pradžios vadovas 

1 x įspėjimai ir saugos instrukcijos

 

Šis simbolis naudojamas saugos instrukcijoms nurodyti arba atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus 
pavojus ir riziką. 
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• Produktas skirtas tik privačiam, nekomerciniam 

naudojimui. 

•  Gaminį naudokite tik pagal paskirtį. 

• Nenaudokite gaminio šalia šildytuvų, kitų 

šilumos šaltinių arba tiesioginiuose saulės 

spinduliuose. 

• Nenaudokite gaminio vietose, kuriose 

draudžiama naudoti elektroninius gaminius. 

• Produktą naudokite tik vidutinio klimato 

sąlygomis. 

• Neeksploatuokite gaminio viršydami 

techniniuose duomenyse nurodytas galios ribas. 

• Akumuliatorius yra įmontuotas visam laikui ir 

negali būti išimtas; gaminį utilizuokite visą, 

laikydamiesi teisės aktų nuostatų. 

• Nelenkite ir nespauskite kabelio. 

• Nenumeskite gaminio ir jo stipriai nesutrenkite. 

• Nebandykite patys taisyti gaminio. Visus 

techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti 

specialistai. 

• Neatidarykite ir nenaudokite gaminio, jei jis yra 

pažeistas. 

• Pakuotės medžiagą laikykite vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. 

• Būkite atsakingi. Didelis garsas gali trikdyti 

aplinkinius. 

• Pakuotės medžiagą nedelsdami išmeskite 

laikydamiesi vietoje galiojančių taisyklių. 

• Jokiu būdu nemodifikuokite gaminio. Tokiu 

būdu bus panaikinta garantija. 

• Šį prietaisą, kaip ir visus elektros gaminius, 

reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

• Vairuodami ar naudodamiesi sporto įranga, 

neleiskite gaminiui blaškyti jūsų dėmesio ir 

atidžiai stebėkite eismo situaciją bei aplinką. 

• Nedeginkite akumuliatoriaus arba gaminio. 

• Nelieskite ir nepažeiskite, neišardykite, 

neišimkite akumuliatorių ar įkraunamų baterijų. 

 

• Nenaudokite gaminio įkrovimo metu! 

Kyla klausos pažeidimo pavojus 

 

Visada palaikykite priimtiną garso stiprumą. 

Didelis garsas gali sukelti laikiną klausos 

praradimą.  

Naudojant šį gaminį kinta aplinkos triukšmo 

suvokimas, todėl nevaldykite  

transporto priemonių ar  

mechanizmų  

naudodami šį gaminį. 

 

Nelaikykite banko ar panašių kortelių su 

magnetinėmis juostelėmis šalia įkrovimo dėžutės 

ar ausinių. Kortelėse esantys duomenys gali būti 

sugadinti arba visiškai ištrinti. 

Gaminį įkraukite tik naudodami tinkamus 

įkrovimo įrenginius arba USB jungtis. 

Nenaudokite ir nebandykite taisyti 

sugedusių įkroviklių ar USB prievadų. 

Neperkraukite gaminio ir neleiskite jam 

visiškai išsikrauti. 

Nelaikykite, neįkraukite ir nenaudokite 

gaminio esant ekstremaliai temperatūrai ir 

labai žemam atmosferos slėgiui (pvz., 

dideliame aukštyje). 

Reguliariai (ne rečiau kaip kartą per 

ketvirtį) įkraukite bateriją, jei sandėliuojate 

ilgesnį laiką. 
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Vienu metu iš įkrovimo dėklo išimkite abi ausines. Abi ausinės įsijungia automatiškai ir 

pradeda poravimosi procesą. 

Paspauskite daugiafunkcinį jutiklį (4) kairėje ir dešinėje ausinėse apie 2-3 sekundes, kol 

pasigirs garsinis signalas. 

 Norėdami jas išjungti, tiesiog įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą. Įsitikinkite, kad ausinės 

įdėtos tinkamomis pusėmis, vadovaudamiesi „L“ ir „R“ žymomis.  

Kai ausinės įjungtos, kairėje arba dešinėje ausinėje nuspauskite ir laikykite daugiafunkcinį 
jutiklį (4) apie 5 sekundes, kol pasigirs garsinis signalas. 

 

 

 

 

BUDĖJIMO RĖŽIMAS 
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Prieš pirmą kartą naudodami ausines ir įkrovimo dėklą, įkraukite juos pilnai. 

Į ė į ė ą

Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą. Įsitikinkite, kad ausinės įdėtos tinkamomis pusėmis, vadovaudamiesi 

„L“ ir „R“ žymomis. 

Prijunkite pridedamą USB tipo įkrovimo kabelį prie įkrovimo dėkle esančio įkrovimo lizdo (7). 

Prijunkite laisvą USB įkrovimo laido kištuką prie tinkamo USB įkroviklio. Norėdami atlikti tai tinkamai, 

žr. turimo USB įkroviklio naudojimo instrukciją. 
 

 

Į ė ų į ū

Įkrovimo dėklo būsenos indikatorius (2) nuolat šviečia raudonai įkrovimo metu. Kai įkrovimo 

dėklas pilnai įkrautas, jo indikatorius (2)  pradeda šviesti žaliai. 

Įkrovimo metu ausinėse (3) įmontuoti būsenos šviesos diodai nuolat šviečia raudonai. Kai ausinės 

pinai įsikrauna būsenos šviesos diodai (3) apie 30 sekundžių šviečia žaliai, o vėliau užgęsta. 

Visas įkrovimo ciklas ausinėms trunka 2,5 valandos. Įkrovimo dėklui -  3,5 valandos.  

 
 

Į ė

Jei akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas (< 10 %), būsenos šviesos diodas (2) mirksi raudonai. 

ė

Būsenos diodas (3) mirksi raudonai jei ausinės akumuliatoriaus lygis žemas. 

Tikrasis akumuliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo prietaiso naudojimo būdo, nustatymų ir 

aplinkos temperatūros (įkraunamų akumuliatorių veikimo laikas ribotas).

Jei nenaudojote prietaiso kelis mėnesius, raudonas diodo mirksėjimas gali užtrukti iki 15 
minučių. Įkrovimo proceso metu būsenos šviesos diodas (2 ir 3) šviečia raudonai  
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Ausinės ir prietaisas turėtų būti ne toliau nei 1 metro atstumu vienas nuo kito. Įsitikinkite kad ausinės 
įjungtos. 
 
 

 

 
š ū ą

ė ė ū

Ausinės ieško „Bluetooth" ryšio su įrenginiu. 

 
 
 

ū ž ę

ausinės jau prijungtos prie „Bluetooth" įrenginio. 
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Atidarykite prietaiso „Bluetooth" nustatymus ir palaukite kol „Hama Spirit Chop" pasirodys 

aptinkamų „Bluetooth®" įrenginių sąraše  

 Pasirinkite „Hama Spirit Chop" ir palaukite, kol „Bluetooth" užmegs ryšį. Sėkmingą 

prisijungimą patvirtina garsinis signalas. 
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 ų ų

Ausinės gali būti naudojamos kaip laisvų rankų įranga jūsų įrenginiui. 

 

Galite naudoti ausines skambučiui priimti ar tiesiogiai skambinti. 

č

Norėdami atsiliepti į skambutį,  vieną kartą 

bakstelėkite kairėje arba dešinėje ausinėje esantį 

daugiafunkcinį jutiklį (4). 

 
 

Norėdami atmesti skambutį, paspauskite ir palaikykite 
maždaug sekundę kairėje arba dešinėje ausinėje esantį 
daugiafunkcinį jutiklį (4). Išgirsite trumpą pyptelėjimą. 

 

 Skambučio metu du kartus bakstelėkite 
daugiafunkcinį jutiklį (4) kairėje arba dešinėje ausinėje, 
kad baigtumėte skambutį. Išgirsite trumpą pyptelėjimą. 

 

Galite iš naujo surinkti paskutinį rinktą numerį- nurodoma balso asistento funkcijos naudojimo 
instrukcijoje (punktas 7.1). 

 

 

 

 

. 
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ė ū ą

 ū

ė

į š

į š

Norėdami pradėti arba sustabdyti garso atkūrimą, vieną 

kartą bakstelėkite daugiafunkcinį jutiklį (4) kairėje arba 

dešinėje ausinėje. 

 
 

 Du kartus bakstelėkite dešiniosios ausinės 

daugiafunkcinį jutiklį (4) kad pereitumėte prie 

sekančio garso takelio. 

 
 
 

Du kartus bakstelėkite kairės ausinės daugiafunkcinį 

jutiklį (4) kad pereitumėte prie ankstesnio įrašo. 

 

 

Garso lygis valdomas balso asistento funkcija (7.1). Garso stiprumą galite reguliuoti ir išmaniuoju telefonu. 
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„Bluetooth“ v5.0 

A2DP 1.3 / AVRCP 1.6 / HFP 1.7 / SPP 1.2 

2402 - 2480 MHz 

10 <m 

3.7 V Ličio polimerų įkraunama baterija 

43 mAh / mAh390 

Max. V2005mA 

~ 2.5 val. 

~ 3.5 val. 

~150 val. 

~ 4 val. 

~ 4 val. 

~ 4 g 

~ 41 g 

* Po pilno įkrovimo. 
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Šį gaminį valykite tik šiek tiek drėgna, bepūke šluoste ir nenaudokite stiprių valymo priemonių. 

 
 

„Hama GmbH & Co KG“ neprisiima jokios atsakomybės ir nesuteikia jokios garantijos už žalą, atsiradusią 
dėl netinkamo montavimo ir (arba) surinkimo, netinkamo gaminio naudojimo arba naudojimo ir (arba) 
saugos instrukcijų nesilaikymo. 

 
Jei turite klausimų apie šį gaminį, kreipkitės į „Hama Product Consulting“. +49 9091 502-0 (vokiečių ir anglų 
k.). 
Daugiau informacijos apie paramą rasite www.hama.com 

 
 

ė

  Įgyvendinus Europos direktyvas 2012/19/ES ir 2006/66/ES, taikomos šios nuostatos: 

elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis 

atliekomis. Vartotojai pagal įstatymus privalo grąžinti elektros ir elektroninę įrangą ir 

baterijas, pasibaigus jų naudojimo laikui, į paskirtas viešas surinkimo vietas arba 

pardavimo vietas. Išsamesnė informacija šiuo klausimu pateikiama atitinkamuose 

nacionaliniuose teisės aktuose. Jei ant gaminio, naudojimo instrukcijos ar pakuotės yra 

šis simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikomos šios nuostatos. Perdirbdami, pakartotinai 

naudodami medžiagas ar kitaip šalindami senus prietaisus ir (arba) baterijas, svariai 

prisidedate prie aplinkos apsaugos. 

 

 

„Hama GmbH & Co KG" pareiškia, kad radijo įrangos tipas 00184080, 00184083 

00184081,00184082 atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą 

galima rasti adresu: 

www.hama.com->00184080,00184081,00184082, -> 00184083->atsisiuntimai. 

Da ni  juosta (-os) 2402 - 2480 MHz 

Did iausia perduodama radijo da nio galia 4 dBm 

 


