
JamBuds TWS kuulokkeet
WAVE-BT-TWS-JAMBUDS

Käyttöohje

Kiitos että valitsit Wave tuotteen
Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta tuote toimii parhaalla 

mahdollisella tavalla.



Bluetooth versio: 5.0

Tuetut Bluetooth profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Musiikin kuunteluaika: 2-3h yhdellä latauksella. Telakan avulla 
yhteensä jopa 12h.*

Kuulokkeiden akku: 30 mAh

Lataustelakan akku: 300 mAh

Kuulokkeiden latausaika: 1-2h

Telakan latausaika: 1-2h

Latausliitäntä: MicroUSB

Toimintaetäisyys: 10m

Taajuusalue: 50Hz-16000Hz

Impedanssi: 32 Ω

Herkkyys: 123dB

Kuulokkeiden paino: 3g/kuuloke

Lataustelakan mitat: 44x56x21mm

Lataustelakan paino: 25g

Tekniset tiedot
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*Äänenvoimakkuus vaikuttaa akun kestoon. Kestot ilmoitettu noin 50% 
äänenvoimakkuudella kuunneltuna.



Liitännät ja toiminnot
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Kuulokkeiden 
merkkivalot ja
mikrofoni

Kuulokkeiden
monitoiminäppäin

Lataustelakan 
merkkivalot

MicroUSB
latausliitäntä

Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti lataustelakasta poistettaessa. 
Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, kun asetat ne lataustelakkaan 
ja painat lataustelakan takapuolella olevaa painiketta, jolloin ne alkavat 
myös latautua. Mikäli haluat käynnistää kuulokkeet manuaalisesti, paina 
painikkeitta noin 2 sekuntia. Sammuttaaksesi kuulokkeet manuaalisesti, 
paina painikkeita noin 5 sekuntia.

Kuulokkeiden käynnistäminen ja sammuttaminen



1. Kytke Bluetooth päälle yhdistettävästä laitteesta.
2. Poista kuulokkeet lataustelakasta, jolloin ne käynnistyvät, yhdistyvät 

keskenään ja siirtyvät laiteparitustilaan. Laiteparituksen aktivoitumisen 
tunnistat kuulokkeissa vuoroin vilkkuvasta punaisesta ja sinisestä valosta.

3. Mikäli kuulokkeet eivät yhdisty automaattisesti keskenään 15 sekunnin 
kuluessa telakasta poistamisesta, paina kumman tahansa kuulokkeen 
painiketta kahdesti. Kun kuulokkeet ovat yhdistyneet keskenään, 
vasemmasta kuulokkeesta kuuluu äänimerkki.

4. Mikäli laiteparituksen merkkivalot eivät ala vilkkua, kuulokkeet ovat 
poissa päältä. Paina kuulokkeiden painikkeitta noin 2 sekuntia, jolloin ne 
käynnistyvät. Jos kuulokkeet eivät vieläkään käynnisty, aseta ne telakkaan 
latautumaan ja kokeile latautumisen jälkeen uudelleen. 

5. Merkkivalon vilkkuessa vuoroin punaista ja sinistä, valitse ”WAVE-BT-TWS-
JAMBUDS” laitteesi Bluetooth-valikosta.

6. Kuulokkeiden yhdistettyä haluttuun laitteeseen, oikeasta kuulokkeesta 
kuuluu äänikomento: ”Connected”.

Huom. 
• Laiteparitusta ei tarvitse tehdä samalle laitteelle uudestaan. Kun kuulokkeet 

kytketään päälle, ne yhdistyvät automaattisesti viimeksi liitettyyn laitteeseen, 
joka on niiden toiminta-alueella ja Bluetooth toiminto päällä.

• Mikäli haluat yhdistää kuulokkeet uuteen laitteeseen, varmista ettei niiden 
läheisyydessä ole aiemmin yhdistettyjä laitteita joiden Bluetooth olisi päällä. 
Näin kuulokkeet eivät käynnistyessään yhdisty automaattisesti edelliseen 
laitteeseen vaan menevät laiteparitustilaan ja voit yhdistää ne ohjeiden 
mukaisesti.

Bluetooth laiteparitus
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Bluetooth yhteyden muodostaminen esim. puhelimen ja kuulokkeiden 
välille ensimmäisellä käyttökerralla.

Kuulokkeiden lataaminen
1. Aseta kuulokkeet niille tarkoitettuihin aukkoihin lataustelakassa: 

Oikea kuuloke (R) oikeanpuoleiseen aukkoon ja vasen kuuloke (L) 
vasemmanpuoleiseen aukkoon.

2. Paina tämän jälkeen kotelon takana sijaitsevaa lataustoiminnon 
aktivointipainiketta, jotta kuulokkeet alkavat latautua. Mikäli et paina 
painiketta, kuulokkeet eivät lähde latautumaan.

3. Kuulokkeiden merkkivalot palavat punaisena, kun ne latautuvat. 
Merkkivalot sammuvat automaattisesti, kun kuulokkeet ovat 
latautuneet täyteen. 



Kuulokkeiden käyttö
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Musiikin toiston keskeytys/jatkaminen: Paina painiketta kertaalleen 
kummasta tahansa kuulokkeesta.
Äänenvoimakkuuden lisääminen: Paina vasemman kuulokkeen painiketta 
kahdesti.
Äänenvoimakkuuden vähentäminen: Paina oikean kuulokkeen painiketta 
kahdesti.
Edellinen kappale: Paina vasemman kuulokkeen painiketta kolmesti.
Seuraava kappale: Paina oikean kuulokkeen painiketta kolmesti.

Puheluun vastaaminen/puhelun lopettaminen: Paina kumman tahansa 
kuulokkeen kosketuspainiketta kertaalleen.
Saapuvan puhelun hylkääminen: Pidä kumman tahansa kuulokkeen 
kosketuspainiketta pohjassa 3 sekunnin ajan.

Siri ja Google Assistant: Pidä kumman tahansa kuulokkeen 
kosketuspainiketta pohjassa 2 sekunnin ajan aktivoidaksesi toiminnon.
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Yhden kuulokkeen käyttö
Jos haluat, voit käyttää myös yhtä kuuloketta kerrallaan. Tässä 
tapauksessa poista vain toinen kuuloke lataustelakasta, jolloin kuuloke 
käynnistyy ja pariutuu automaattisesti haluttuun laitteeseen. Jos kuuloke ei 
käynnisty automaattisesti, paina monitoimipainiketta pohjassa 2 sekunnin 
ajan.

Lataustelakan lataaminen
• Lataustelakkaa voit ladata pakkauksen mukana tulevan MicroUSB-

kaapelin avulla kytkemällä sen sopivaan virtalähteeseen.
• Telakkaa ladattaessa sen neljä merkkivaloa vilkkuvat seuraavasti:
Lataustelakan merkkivalo toimii seuraavasti: 
• Ensimmäinen valo vilkkuu: akkua on ladattu 1 – 25%
• Ensimmäinen valo palaa ja toinen valo vilkkuu: akkua on ladattu 25 – 

50%
• Ensimmäiset kaksi valoa palavat ja kolmas valo vilkkuu: akkua on 

ladattu 50 – 75% 
• Ensimmäiset kolme valoa palavat ja neljäs valo vilkkuu: akkua on 

ladattu 75 – 100%
• Kaikki neljä valoa palavat: Lataus on valmis ja telakan akku on täynnä



Huomioitavaa
• Pitkäaikainen musiikin kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voi 

vaurioittaa kuuloasi pysyvästi.
• Älä käytä kuulokkeita ajaessasi tai paikoissa, joissa kuuleminen on 

erityisen tärkeää.
• Älä hajota, kastele, puhkaise, lävistä tai pura laitetta.
• Älä altista laitetta kosteudelle tai puhdista laitetta kemikaaleilla.
• Pidä kuulokkeet poissa pienten lasten ulottuvilta.
• Palauta elektroninen tuote kierrätykseen sen elinkaaren lopussa. 

Lähimmän vastaanottopisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info
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EU Declaration of Conformity
We, Bat. Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

Bluetooth TWS kuulokkeet
WAVE-BT-TWS-JAMBUDS 

is in accordance with following Directives:

(EMC) 2014/30/EU
(RED) 2014/53/EU

(RoHS 2.0) 2011/65/EU

Following standards were applied:

Signed for and on behalf of
Bat. Power Oy

Ylöjärvi 18.9.2020

Tommi Järvinen Managing Director

EMC: EN 301 489-1 V2.2.0
 EN 301 489-17 V3.2.0

RED: EN 62479:2010
 EN 60950-1: 2006
 EN 60950-1: A11:2009
 EN 60950-1: A1:2010
 EN 60950-1: A12:2011
 EN 300 328 V2.1.1

 
RoHS: EN 62321 Ed1.0:2013

Bat. Power Oy
Huurretie 9, 33470 Ylöjärvi 

(03) 345 0914, fin@batpower.fi
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