
EarPodsit Lightning-liittimellä
EarPodsit Lightning-liittimellä -kuulokkeiden 
käyttöön tarvitaan iPhone, iPad tai iPod touch, 
jossa on Lightning-liitäntä

EarPodsit 3,5 mm:n kuulokeliitännällä
EarPodsit 3,5 mm:n kuulokeliitännällä toimivat 
sellaisten  laitteiden kanssa, joissa on 
3,5 mm:n kuulokeliitäntä. 

EarPodsit USB-C liitännällä
EarPodsit USB-C liitännällä toimivat sellaisten  
laitteiden kanssa, joissa on USB-C liitäntä

EARBUDS
Langalliset Kuulokkeet 

Tuotteen pakkaus on tehty biohajoavasta kierrätysmateriaalista.

Kuulokkeiden käyttöönotto
1. Liitä kuulokkeet laitteeseen
2. Hyväksy liitäntä
3. Valmis kuuntelemaan musiikkia 
ja vastaamaan puheluihin

Hävittäminen
Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa 
ja muissa maissa, joissa onerilliset keräysjärjestelmät) Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa oleva merkki 
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.Huolehtimalla laitteen 
asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita laitteen 
epäasianmukainen käsittely voi aiheuttaa. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän 
tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.

+ -
Äänen lisääminen Äänen vaimentaminen

Vastuurajaus
Kaikki kuvatut asiat näissä käyttöohjeissa palvelevat ainoastaan asioiden
selventämiseksi, eivätkä ne välttämättä vastaa kaikkia tilanteita. 
Oikeudellisia vaatimuksia ei voi tehdä näiden käyttöohjeiden pohjalta.
Happy Orange Oy julkaisee tämän käyttöoppaan ilman mitään takuita. 
Happy Orange Oy saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätäsmällisten 
tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä 
korjauksia ja muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään 
käyttöohjeen uusiin versioihin.Kaikki oikeudet pidätetään.

Takuuehdot ja valitusprosessi
Tälle tuotteelle on annettu 6 kuukauden takuu. Takuu koskee vain materiaali- ja tuotantovirheitä. 
Ilmainen takuu koskee viallisten osien korjaamista. Ostokuitti tulee olla takuuajan määrittämiseksi. 
Ymmärräthän, että emme voi antaa takuupalvelua, esimerkiksi näistä syistä:
• Käyttöohjeiden huomiotta jättäminen
• Väärinkäyttö, väärä käsittely, asennus tai käyttö
• Vauriot, naarmut tai kuluminen
• Mielivaltaiset muokkaukset, tuotteen kuoren avaaminen, väliintulot tai korjaukset
• Vauriot, jotka johtuvat muista tuotteista, force majeure olosuhteista tai kuljetuksesta
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EARBUDS
with wire 

EarPods With Lightning connector 
EarPodsit With Lightning Connector Headphones 
requires an iPhone, iPad, or iPod touch, 
with Lightning connection. 

EarPods with Standard 3,5mm for smartphones
EarPods work with Standard 3,5mm for smartphones with 
devices that have 3.5 mm connection. 

EarPods with USB-C connection 
EarPods with a USB-C connection work as such 
with devices with a USB-C connection.

Setting up the headphones 
1. Connect the headphones 
    to the device 
2. Accept the connection 
3. Ready to listen to music 
    and answer calls.

+ -
increase sound decrease sound

Disposal 
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other countries with separate 
collection systems) This mark on the device or its packaging means that the appliance must not be disposed of with household 
waste. Instead, the device must be supplied with electricity electronic equipment to a recycling and collection point. Proper 
recycling can help prevent potential environmental and health damage to your device improper handling may result. Recycling 
of materials saves natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local 
Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product from. 

The packaging of the product is made of biodegradable recycled material

Responsibility 
All things described in these manuals are for service purposes only and do not necessarily correspond to all situations. 
No legal claims can be made on the basis of these operating instructions. Happy Orange Oy publishes this manual without 
any warranties. Happy Orange Oy may edit typographical errors, inaccuracies, in this manual information or improvements to 
the device and / or its software corrections and changes without notice. Any changes will be included new editions of this 
manual. All rights reserved. 

Warranty Terms and Complaint Process 
This product has a 6- months warranty. The warranty only applies to materials and production defects. 
The free warranty covers the repair of defective parts. The purchase receipt must be available to determine the warranty 
period. 
Please understand that we are unable to provide warranty service, for example for the following reasons: 
• Ignoring the operating instructions 
• Misuse, improper handling, installation or use 
• Damage, scratches or wear 
• Arbitrary modifications, opening of the product casing, interventions or repairs 
• Damage due to other products, force majeure conditions or transportation
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