
1) Esmalt asetage seade 3,5mm Aux porti (muusika keskus, auto stereo jne)
2) Sisselülitamine: vajutage rohelise telefoni pildiga nuppu (edaspidi nupp) ja hoidke all 3 sekundit kuni sinine ja roheline 
tuli hakkavd vilkuma korda mööda. Nüüd on seade sidumisreziimis.
3) Väljalülitamine: Vajutage “nuppu” ja hoidke peal 3 sekundit.
4) Automaatne väljalülitus: Kui ühendus puudub, lülitab seade ennast välja 3 minuti pärast.

Bluetooth ühendus:
Ühendatud seade peab olema 10m ulatuses.
Esimene ühendamine – Lülitage telefonist bluetooth sisse ja otsige “BSBA-02” seadet. Ühendage seade. Kui ühendus 
toimib, siis sinine inikaator tuli läheb põlema.
Peale esimest ühendust leiavad jägmisel korral seadmet teineteist automaatselt üles.

Muusika:
1) Avage telefonist muusikat mängiv rakendus.
2) Muusika peatamiseks/uuesti mängimiseks vajutage “nuppu” seadmel.
3) Lugude valimiseks vajutage seadmel olevaid “edasi” ja “tagasi” nuppe.
4) Hoidke peal “edasi” ja “tagasi” nuppe volüümi suurendamiseks või vähendamiseks.

Käed-vabad süsteem:
1) Kõne vastuvõtmine – vajutage “nuppu”
2) Kõne lõpetamine – vajutage “nuppu”
3) Kõne tagasilükkamine – hoidke peal “nuppu” 2 sekundit
4) Viimase numbri uuesti valimine – vajutage “nuppu” kaks korda järjest

Laadimine:
Laadige seade täis enne esimest kasutamist. Punane tuli kustub, kui seade on täis laetud.
1) Kasutage laadimiseks kaasas olevat juhet
2) Punane tuli põleb laasimise ajal. Kui seade on laetud, kustub tuli

Ettevaatus abinõud:
Toote sisendvõimsus on DC 5 V 100mA. Kindlaksmääratud pingevahemikust väljaspool kasutamine põhjustab rikkeid ja 
kahjustusi!
Kui toode ei ole kasutuses pikemat aega, palun võtke see ühendusest välja ja pange hoiule.
Ärge hoiustage toodet magnetite või magnetvälja lähedal.
Ärge hoiustage toodet väga külmas või soojas kohas.
Et tagada toote pikk eluiga ja Teie endi tervist, palun ärge mängima muusikat maksimum volüümiga pikka aega!
Väga soojade ilmadega jälgige, et seade ei jääks pikaks ajaks päikese kätte.
Ärge parandage või võtke laiali toodet! Ärge laske lastel tootega mängida!
Seadmel on sisseehitatud aku. Ärge visake seda tulle või mujale tuleohtlikku ja plahvatusohtlikku keskkonda, et see ei 
põhjustaks ohtu!


