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Grundlæggende brug

Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager denne enhed i brug, så du bruger den sikkert og korrekt.

• 	Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.

• 	Noget af indholdet kan se anderledes ud på din enhed, afhængigt af geografisk område, 
modelspecifikationer eller enhedens software. Billederne kan se anderledes ud end for det 
faktiske produkt. Indholdet kan ændres uden forudgående varsel.

• 	Inden du bruger andre mobilenheder, skal du kontrollere, om de er kompatible med 
enheden. Gå til www.samsung.com for at se specifikationerne for kompatible mobilenheder.

• 	Vær omhyggelig med ikke at lade enheden blive våd under brug. Enheden kan fungere 
forkert, hvis den beskadiges af vand. Brug ikke enheden ved aktiviteter som eksempelvis 
brusebad eller svømning. Hvis du gør det, kan enheden beskadiges.

• 	Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan 
medføre fejlfunktioner og datakorruption eller -tab i enheden. Disse handlinger overtræder 
din licensaftale med Samsung og vil gøre din garanti ugyldig.

• 	Nogle funktioner fungerer måske ikke som beskrevet i denne brugervejledning, afhængigt 
af modellen og producenten af den mobilenhed, hvormed du tilslutter dig enheden.

• 	Med dette produkt følger gratis/open source-software. Gå til Samsungs websted 
(opensource.samsung.com) for at få vejledning om, hvordan du kan få open source-licensen 
at se.

Vejledningens ikoner

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

http://www.samsung.com
http://opensource.samsung.com
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Om Galaxy Buds+
Galaxy Buds+ er trådløse øretelefoner, som giver dig mulighed for at lytte til musik eller besvare 
indkommende opkald efter at have sluttet dem til din enhed, også i løbet af andre aktiviteter 
som f.eks. træning.

Benyt ikke øretelefonerne i områder med intens trafik, såsom på veje eller i 
fodgængerfelter. Hvis du gør det, kan der opstå ulykker pga. nedsat reaktionstid.
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Enhedens udseende og funktioner

Pakkens indhold
Gå til hurtigstart for pakkens indhold.

• 	De dele, der leveres med Galaxy Buds+, tilgængeligt tilbehør og deres billeder, kan 
variere alt efter geografisk område.

• 	De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med Galaxy Buds+ og er 
muligvis ikke kompatible med andre enheder.

• 	Udseendet og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

• 	Du kan købe mere tilbehør fra Samsungs websted. Du skal sikre dig, at det er 
kompatibelt med modellerne, inden du køber.

• 	Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan 
muligvis medføre ydelsesproblemer og fejlfunktioner, der ikke dækkes af garantien.

• 	Tilgængeligheden af alt tilbehør kan helt og holdent ændres af producenten. For flere 
informationer om tilgængeligt tilbehør kan du se Samsungs websted.

Enhedens udseende

Øretelefon

Ørepudespids

Vingespids

Opladerkontakt
Touchpad

Berøringsfølsom sensorMikrofon

Mikrofon

Opladerkontakt

Hvis du bruger øretelefonerne, når de er i stykker, er der risiko for personskade. Du 
må kun bruge øretelefonerne igen, efter at de er blevet repareret på et af Samsungs 
servicecentre.

Hvis fremmedlegemer placeres på den berøringsfølsomme sensor er der risiko for 
fejlfunktion af sensoren. Før du bærer øretelefonerne, skal du først rengøre sensoren.
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Vingespids

Retningsindikator

Retningsindikator

M

S

Retningsindikator

V



Grundlæggende brug

7

Opladeræske

Opladerport (USB Type-C)

Opladerkontakter 
(højre)

Batteriindikatorlys for 
øretelefon

Indikatorlampe for 
batteri for 

opladeræske

Opladerkontakter 
(venstre)

• 	Hvis der er sved eller væske på opladerkontakterne, kan Galaxy Buds+ blive 
korroderede. Hvis der er sved eller væske på opladerkontakterne eller på 
øretelefonerne, skal du rengøre dem, før du indsætter øretelefonerne i opladeræsken.

• 	Luk opladeræsken, når du opbevarer eller oplader øretelefonerne.
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Forberede øretelefonerne til brug

Sætte en ørepudespids på en øretelefon

1 Vælg den ørepudespids, der passer i dit øre.

2 Dæk låsen nederst på øretelefonen med ørepudespidsen.

• 	Sæt ikke øretelefonerne i dine ører uden ørepudespidser. Det kan skade dine ører.

• 	Lad være med at trække for meget i ørepudespidsen, når du sætter den på, eller tager 
den af. Ørepudespidsen kan gå i stykker.

3 Følg samme fremgangsmåde for den modsatte øretelefon.
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Sætte en vingespids på en øretelefon

1 Vælg den vingespids, der passer i dit øre.

2 Vælg vingespids til venstre eller højre øre.

3 Hægt rillen på vingespidsen fast til øretelefonens fæstningskrog, og dæk øretelefonen med 
vingespidsen.

• 	Sæt ikke øretelefonerne i dine ører uden vingespidser. Det kan skade dine ører.

• 	Lad være med at trække for meget i vingespidsen, når du sætter den på, eller tager 
den af. Vingespidsen kan gå i stykker.

Sæt ikke vingespidserne på øretelefonerne i den forkerte retning. Øretelefonerne vil ikke 
passe ordentligt i dine ører.

4 Følg samme fremgangsmåde for den modsatte øretelefon.
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Batteri

Opladning af batteriet
Oplad batteriet helt, inden du bruger øretelefonerne første gang, eller når de ikke har været 
anvendt i længere tid. Øretelefonerne tændes, når de oplader. Når du oplader batteriet første 
gang, eller når batteriet er helt afladet, skal det bruge mindst 10 minutter før det virker.

Kontroller retningen af hver øretelefon, placer dem i de tilhørende åbninger, og tilslut derefter 
opladeren.

Opladeræsken, som har et indbygget batteri, oplades sammen med øretelefonerne, som er i 
opladeræsken, når den sluttes til opladeren.

Du kan oplade øretelefonerne ved at placere dem i opladeræsken, som allerede er blevet 
opladet.

Brug kun opladere og kabler, som er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere 
eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige Galaxy Buds+.

• 	Opladeræsken kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader 
som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

• 	Brug kun det USB Type-C-kabel, der leveres med enheden. Opladeræsken kan tage 
skade, hvis du bruger et micro USB-kabel.

• 	Opladere sælges separat.

• 	Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en 
tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke 
benyttes, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og 
være lettilgængelig under opladning.

• 	Du kan ikke bruge dine øretelefoners trådløse funktioner, mens øretelefonernes 
batteri oplades.

• 	Luk opladeræsken, når du opbevarer eller oplader øretelefonerne.

• 	Hvis der er sved eller væske på opladerkontakterne, kan Galaxy Buds+ blive 
korroderede. Hvis der er sved eller væske på opladerkontakterne eller på 
øretelefonerne, skal du rengøre dem, før du indsætter øretelefonerne i opladeræsken.

• 	Sæt ikke vingespidserne på øretelefonerne i den forkerte retning. Øretelefonerne vil 
ikke oplade, hvis de ikke er indsat korrekt i opladeræsken.
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1 Åbn opladeræsken.

2 Kontroller retningen af hver øretelefon, og indsæt dem korrekt i de tilsvarende åbninger i 
opladeræsken.

H

V

3 Luk opladeræsken.

4 Slut USB-kablet til opladeren, og sæt derefter USB-kablet ind i opladerporten.

Opladeræsken kan blive alvorligt beskadiget, hvis USB-kablet tilsluttes forkert. Skader 
som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

5 Sæt opladeren i en stikkontakt.

Øretelefonernes batterier og opladeræsken oplades samtidigt.

6 Efter fuld opladning skal du koble opladeræsken fra opladeren. Fjern først USB-kablet fra 
opladeræsken, og fjern derefter opladeren fra stikkontakten.
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Begrænsning af batteriforbruget
Opbevar øretelefonerne i den opladede opladeræske, når du ikke bruger dem. Den 
berøringsfølsomme sensor vil fortsætte med at fungere, mens du bruger øretelefonerne, og vil 
reducere brugstiden.

Tip til batteriopladning og forholdsregler
• 	Hvis der er sved eller væske på opladerkontakterne, kan Galaxy Buds+ blive korroderede. 

Hvis der er sved eller væske på opladerkontakterne eller på øretelefonerne, skal du rengøre 
dem, før du indsætter øretelefonerne i opladeræsken.

• 	Brug af en anden strømkilde end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre en 
langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.

• 	Under opladning kan Galaxy Buds+ og opladeren blive varme. Dette er normalt og bør ikke 
påvirke dine Galaxy Bud+’s levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, 
ophører opladeren muligvis med at oplade. Hvis dette forekommer under trådløs opladning, 
skal du koble dine Galaxy Buds+ fra opladeren for at lade dem køle ned, og derefter oplade 
dem igen senere.

• 	Hvis du oplader dine Galaxy Buds+ mens opladerporten er våd, kan det beskadige dine 
Galaxy Buds+. Tør opladerporten grundigt, før du oplader dine Galaxy Buds+.

• 	Hvis dine Galaxy Buds+ ikke oplades ordentligt, skal du tage dem og opladeren med til et af 
Samsungs servicecentre.

• 	Undgå at bøje USB-kablet. Hvis det sker, kan USB-kablet blive beskadiget, eller dets levetid 
blive reduceret. Brug aldrig et beskadiget USB-kabel.
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Trådløs opladning
Opladeræsken har en indbygget spole til trådløs opladning. Du kan oplade batteriet ved hjælp af 
en trådløs oplader eller en anden enhed, der fungerer som en trådløs oplader.

Oplade batteriet med en trådløs oplader

1 Åbn opladeræsken.

2 Kontroller retningen af hver øretelefon, og indsæt dem korrekt i de tilsvarende åbninger i 
opladeræsken.

3 Luk opladeræsken.

4 Placer midten af opladeræskens bagside på midten af den trådløse oplader.

5 Efter fuld opladning skal du koble opladeræsken fra den trådløse oplader.

Forholdsregler ved trådløs opladning

Undlad at placere opladeræsken på den trådløse oplader, hvis der er placeret ledende 
materialer, som f.eks. metalgenstande eller magneter, mellem opladeræsken og den 
trådløse oplader.

Dine Galaxy Buds+ oplades muligvis ikke korrekt eller kan overophedes, eller 
opladeræsken kan blive beskadiget.

Brug Samsung-godkendte trådløse opladere. Hvis du bruger andre trådløse opladere, 
oplades batteriet muligvis ikke korrekt.
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Opladning af batteriet ved hjælp af Wireless PowerShare

1 Åbn opladeræsken.

2 Kontroller retningen af hver øretelefon, og indsæt dem korrekt i de tilsvarende åbninger i 
opladeræsken.

3 Luk opladeræsken.

4 Placer midten af opladeræskens bagside på den enhed, der fungerer som trådløs oplader.

Placeringen af den trådløse opladningsspole kan variere efter enhed. Juster enheden og 
opladeræsken for at få en stærk tilslutning.

Enheden, der fungerer som 
en trådløs oplader
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5 Efter fuld opladning skal du koble opladeræsken fra enheden, som fungerer som en trådløs 
oplader.

• 	For at oplade ordentligt må du ikke flytte eller bruge hverken enheden, der fungerer 
som en trådløs oplader, eller opladeræsken under opladning.

• 	Den strøm, der oplades til dine Galaxy Buds+ kan være mindre end mængden delt 
med dem af enheden, der fungerer som en trådløs oplader.

• 	Hvis du oplader Galaxy Buds+ samtidig med opladning af den enhed, der fungerer 
som trådløs oplader, kan opladningen vare længere, eller Galaxy Buds+ vil muligvis 
ikke oplade ordentligt, afhængigt af opladertypen.

• 	Opladningshastighed eller -effektivitet kan variere, afhængigt af enhedens tilstand 
eller omgivelserne.

• 	Hvis batteriniveauet på den enhed, der fungerer som trådløs oplader, falder under et 
bestemt niveau, vil strømdeling ophøre.

Kontrol af batteriniveauet
Slut øretelefonerne til din mobilenhed, start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og 
se batteristatus for hver øretelefon og opladeræsken. Gå til Tilslutning af øretelefonerne til en 
mobilenhed for at få flere oplysninger.

Når batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse i mobilenhedens informationspanel.
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Identifikation af indikatorlys for batteri
Indikatorlyset for batteriet informerer dig om dine øretelefoner og om opladningsstatus for 
opladeræsken.

Indikatorlyset for øretelefonernes batteri sidder på indersiden af opladeræsken og viser 
opladningsstatus for øretelefonerne. Indikatorlampen for opladeræskens batteri på forsiden af 
opladeræsken viser opladningsstatus for selve æsken.

Batteriindikatorlys for øretelefon

Batteriindikatorlys for øretelefon

Farve Status

Vedvarende rødt • 	Opladning

Vedvarende grønt • 	Fuldt opladet

Blinker rødt • 	Opladning blokeret pga. unormale temperaturer
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Indikatorlampe for batteri for opladeræske

Indikatorlampe for batteri for 
opladeræske

Farve Status

Vedvarende rødt • 	Oplader

Vedvarende grønt • 	Fuldt opladet

Blinker rødt (hurtig hastighed) • 	Opladning blokeret pga. unormale temperaturer

Blinker rødt (blinker efter 
opladeræsken er lukket)

• 	Batteristrømmen er lav (mindre end 10 %)

Rød (forbliver tændt i 5 
sekunder efter lukning af 
opladeræsken)

• 	Batteristrømmen er lav (mindre end 30 %)

Gul (forbliver tændt i 5 
sekunder efter lukning af 
opladeræsken)

• 	Batteristrømmen er moderat (mellem 30 % og 60 %)

Grøn (forbliver tændt i 5 
sekunder efter lukning af 
opladeræsken)

• 	Batteristrømmen er høj (mere end 60 %)

• 	Indikatorlampen for opladeræskens batteri blinker rødt, når den eksterne strøm slås 
fra under opladning.

• 	Hvis batteriindikatorlysene ikke fungerer som beskrevet, skal du koble opladeren fra 
opladeræsken og tilslutte den igen.

• 	Indikatorlampe for batteri for opladeræske vil kun blive tændt, efter der er sat 
øretelefoner ind i opladeræsken, og den er lukket.



18

Brug af øretelefonerne

Tilslutning af øretelefonerne til en mobilenhed

Tilslutning af øretelefonerne til en Samsung-mobilenhed for 
første gang

1 Kontroller retningen af hver øretelefon, og indsæt dem korrekt i de tilsvarende åbninger i 
opladeræsken.

Hvis indikatorlampen for batteriet for øretelefonerne ikke blinker, skal du slutte 
opladeræsken til opladeren, og oplade dem i mere end 10 minutter.

2 Luk opladeræsken.

3 Åbn opladeræsken.

Øretelefonerne vil gå i Bluetooth-parringstilstand automatisk, og der fremkommer et pop 
op-vindue på mobilenheden.

Hvis pop op-vinduet ikke vises, eller hvis du vil oprette forbindelse til en mobilenhed, der 
ikke er fra Samsung, og som også bruger Android-operativsystemet, skal du gå til Oprettelse 
af forbindelse til en mobilenhed, som ikke er fra Samsung, og som også bruger Android-
operativsystemet (eller hvis pop op-vinduet for tilslutning ikke vises).

Når indikatorlampen for opladeræskens batteri blinker rødt, skal du tage øretelefonerne 
ud af opladeræsken og lægge dem tilbage i æsken igen.
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4 Tryk Forbind på pop op-vinduet i din mobilenhed.

Forbindelsens pop op-vindue vil kun blive vist på Samsung-mobilenheder, der kører 
Android 7.1.1 eller nyere, og som har SmartThings-appen installeret. Hvis pop op-
vinduet ikke vises, skal du opdatere SmartThings-appen til den nyeste version.

5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre tilslutningen.

Når øretelefonerne er tilsluttet din mobilenhed, forsøger de automatisk at oprette 
forbindelse til mobilenheden, hver gang du åbner opladeræsken, mens øretelefonerne 
ligger i den.
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• 	Hvis øretelefonerne ikke opretter forbindelse til en mobilenhed inden for 3 minutter, 
deaktiveres Bluetooth-parringstilstanden. Luk opladeræsken igen, og åbn den. 
Øretelefonerne går i Bluetooth-parringstilstand.

• 	Se Forbinde med andre enheder efter at have afbrudt forbindelsen fra den forrige 
mobilenhed, hvis du vil oprette forbindelse til en anden mobilenhed, efter at en 
forbindelse er oprettet.

• 	Når du slutter dine øretelefoner til en mobilenhed, som er blevet logget på en 
Samsung account, synkroniseres parringsoplysningerne på andre mobilenheder, 
der bruger den samme Samsung account, og du behøver ikke at parre dem igen 
i starten. For at tilslutte de andre enheder, som bruger den samme Samsung 
account, med øretelefonerne, skal du på de mobilenheder, som du vil tilslutte, åbne 
informationspanelet og trykke på Medier, eller trykke på Indstillinger → Forbindelse 
→ Bluetooth, og derefter vælge øretelefonerne, der er synkroniseret gennem 
Samsung account.

• 	Hvis der kun er sluttet en enkelt øretelefon til din mobilenhed, vil du høre lyden i 
mono. Der skiftes automatisk til stereotilstand, når begge øretelefoner sluttes til din 
mobilenhed.

• 	Hvis øretelefonerne ikke slutter sig til en mobilenhed, hvis pop op-vinduet for 
tilslutning ikke viser sig, eller hvis din mobilenhed ikke kan finde øretelefonerne, skal 
du trykke og holde på øretelefonernes touchpads, mens du bærer dem, for manuelt at 
komme i Bluetooth-parringstilstand. Når Bluetooth-parringstilstand er aktiveret, hører 
du en lyd. Du kan imidlertid ikke bruge denne metode, mens du spiller musik, og du 
har angivet lydstyrken som en forudindstillet tryk-og-hold-metode.
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Oprettelse af forbindelse til en mobilenhed, som ikke er fra 
Samsung, og som også bruger Android-operativsystemet (eller 
hvis pop op-vinduet for tilslutning ikke vises)

1 På mobilenheden skal du starte Galaxy Store eller Play Butik og hente appen Galaxy 
Wearable.

• 	Du kan kun downloade appen Galaxy Wearable på mobilenheder, der kører Android-
operativsystem 5.0 (API 21) eller nyere og med 1,5 GB RAM eller mere.

• 	Du kan ændre sproget i appen Galaxy Wearable på din tilsluttede mobilenhed. På 
mobilenheden skal du starte Indstillinger → Generel administration → Sprog og 
input → Sprog. Der vises muligvis engelsk som standard, hvis det valgte sprog på 
indstillingsskærmen ikke understøttes af appen Galaxy Wearable.

• 	Når du tilslutter til en iOS-mobilenhed, skal du åbne appen App Store og installere 
appen Galaxy Buds+ for at tilslutte dine øretelefoner til din enhed. Visse funktioner er 
muligvis ikke kompatible.

2 Kontroller retningen af hver øretelefon, og indsæt dem korrekt i de tilsvarende åbninger i 
opladeræsken.

Hvis indikatorlampen for batteriet for øretelefonerne ikke blinker, skal du slutte 
opladeræsken til opladeren, og oplade dem i mere end 10 minutter.

3 Luk opladeræsken.

4 Åbn opladeræsken.

Øretelefonerne går automatisk i Bluetooth-parringstilstand.
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5 Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobilenhed for at forbinde øretelefonerne til din 
mobilenhed. Start appen Galaxy Wearable, og følg derefter vejledningen på skærmen for at 
fuldføre forbindelsen.

Galaxy Buds+ (XXXX)

Galaxy Buds+

Tip og forholdsregler ved oprettelse af forbindelse til 
mobilenheden
• 	Hvis øretelefonerne ikke opretter forbindelse til en mobilenhed inden for 3 minutter, 

deaktiveres Bluetooth-parringstilstanden. Luk opladeræsken igen, og åbn den. 
Øretelefonerne går i Bluetooth-parringstilstand.

• 	Se Forbinde med andre enheder efter at have afbrudt forbindelsen fra den forrige 
mobilenhed, hvis du vil oprette forbindelse til en anden mobilenhed, efter at en forbindelse 
er oprettet.

• 	Hvis øretelefonerne ikke slutter sig til en mobilenhed, hvis pop op-vinduet for tilslutning ikke 
viser sig, eller hvis din mobilenhed ikke kan finde øretelefonerne, skal du trykke og holde 
på øretelefonernes touchpads, mens du bærer dem, for manuelt at komme i Bluetooth-
parringstilstand. Når Bluetooth-parringstilstand er aktiveret, hører du en lyd. Du kan 
imidlertid ikke bruge denne metode, mens du spiller musik, og du har angivet lydstyrken 
som en forudindstillet tryk-og-hold-metode.

• 	Tilslutningsmulighederne kan variere, afhængigt af din enhed og softwareversionen.

• 	Du kan kun downloade appen Galaxy Wearable på mobilenheder, der kører Android-
operativsystem 5.0 (API 21) eller nyere og med 1,5 GB RAM eller mere.
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Tips og forholdsregler ved brug af Bluetooth
Bluetooth er en trådløs teknologistandard, der anvender en 2,4 GHz-frekvens til at oprette 
forbindelse til forskellige enheder over korte afstande. Den kan oprette forbindelse til og 
udveksle data med andre Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. mobilenheder, uden brug af 
kabler.

Bemærkninger vedrørende brug af Bluetooth

• 	For at undgå problemer, når du slutter dine øretelefoner til en anden enhed, skal du 
anbringe dem tæt på hinanden.

• 	Sørg for, at dine øretelefoner og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-
tilslutningsrækkevidden (10 m). Afstanden kan variere, afhængigt af omgivelserne, 
som enheden benyttes i.

• 	Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem øretelefonerne og en tilsluttet enhed, 
herunder mennesker, vægge, hjørner eller hegn.

• 	Rør ikke ved Bluetooth-antennen på en tilsluttet enhed.

• 	Bluetooth anvender den samme frekvens som visse industrielle, videnskabelige og 
medicinske produkter samt svagstrømsprodukter, og der kan forekomme interferens, 
når der oprettes forbindelser nær denne type af produkter.

• 	Nogle enheder, særligt dem, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan 
være inkompatible med øretelefonerne.

• 	Brug ikke Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (f.eks. piratkopiering af filer eller 
ulovlig aflytning af samtaler til kommercielle formål).
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Sådan bæres øretelefonerne
Sæt vingespidserne i ørerne og juster, så de passer til dine ører.

• 	Din enhed indeholder magneter, som kan påvirke medicinske enheder, såsom 
pacemakere eller implanterbare cardioverter-defibrillatorer (ICD’er). Hvis du bruger 
en af disse medicinske enheder, skal du holde din enhed på sikker afstand af dem og 
konsultere din læge, inden du bruger enheden.

• 	Hold en sikker afstand mellem din enhed og objekter, der påvirkes af magneter. 
Objekter som kreditkort, bankbøger, adgangskort, boardingpas eller parkeringskort 
kan blive beskadigede eller deaktiverede af magneter i enheden.

• 	Hvis den berøringsfølsomme sensor ikke får kontakt med øret, fungerer øretelefonen 
muligvis ikke. Brug vingespidserne og ørepudespidsen, der passer til dine ører, hvis du 
ikke kan høre en lyd, der fortæller dig, at dine øretelefoner er blevet registreret.

• 	Følg alle opslåede advarsler og retningslinjer fra myndighedspersoner i områder, hvor 
brugen af trådløse enheder er begrænset, som f.eks. i flyvemaskiner og på hospitaler.
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1 Kontroller retningen af hver øretelefon, og sæt dem i ørerne med vingespidsen opad, indtil 
de sidder komfortabelt i ørerne.

2 Juster øretelefonerne ved at dreje dem mod venstre eller højre, så de passer til dine ører.

Den berøringsfølsomme sensor registrerer automatisk, at du bærer øretelefonerne, når du 
isætter dem. Dernæst vil øretelefonen udsende en lyd, der fortæller dig, at øretelefonen er 
blevet registreret.

Bruge din touchpad
Du kan kontrollere musikafspilning, besvare eller afvise opkald og indlede en samtale med Bixby 
via touchpaden.

Touchpad

• 	Tryk ikke hårdt på touchpaden med dine fingre for at undgå at skade dine ører.

• 	Tryk ikke på touchpaden med noget skarpt, da den kan blive beskadiget.
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Enkelt tryk

• 	Afspil sang, eller sæt den på pause.

Dobbelt tryk

• 	Afspil næste sang.

• 	Besvar eller afslut et opkald.

• 	Sæt det aktuelle opkald i venteposition og besvar det 
andet opkald.

• 	Skift mellem det aktuelle opkald og opkaldet i 
venteposition.

Tre tryk

• 	Afspil forrige sang.

	– Hvis du trykker tre gange 3 sekunder efter, 
at afspilning af et nummer begynder, starter 
afspilningen fra begyndelsen. Tryk tre gange på 
touchpaden inden for 3 sekunder, når afspilning 
af et nummer begynder, for at afspille det forrige 
nummer.

Tryk og hold

• 	Aktiver en forudindstillet funktion.

	– Den er som standard indstillet til at starte Bixby. 
Gå til Indstille en forudindstillet tryk-og-hold-
funktion for at få flere oplysninger om at ændre 
de forudindstillede menuer.

• 	Afvis et opkald.

• 	Slå mikrofonen til eller fra under et opkald.

	– Dette vil ikke kunne ses på mobilenheden.

• 	Hent et opkald i venteposition, når det aktuelle 
opkald er afsluttet.

Hvis øretelefonerne ikke slutter sig til en mobilenhed, hvis pop op-vinduet for tilslutning 
ikke viser sig, eller hvis din mobilenhed ikke kan finde øretelefonerne, skal du trykke 
og holde på øretelefonernes touchpads, mens du bærer dem, for manuelt at komme i 
Bluetooth-parringstilstand. Når Bluetooth-parringstilstand er aktiveret, hører du en lyd. 
Du kan imidlertid ikke bruge denne metode, mens du spiller musik, og du har angivet 
lydstyrken som en forudindstillet tryk-og-hold-metode.
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Bruge din touchpads låsefunktion
Du kan forhindre uforsætlige handlinger ved at bruge din touchpads låsefunktion.

1 Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden.

2 Tryk på Touchpad.

3 Tryk på kontakten Lås touchpad for at aktivere det.

Indstille en forudindstillet tryk-og-hold-funktion
Du kan vælge en forudindstillet tryk-og-hold-funktion for hver øretelefon for hurtigt og bekvemt 
at aktivere funktioner.

1 Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden.

2 Tryk på Touchpad.

3 Tryk på Venstre eller Højre under Berør og hold på touchpaden.

4 Vælg en funktion, du ønsker at bruge som en forudindstillet tryk-og-hold-funktion.

• 	Stemmestyring: Start en samtale med en intelligent stemmeassistent. Når du bruger 
Bixby, se Bruge Bixby for yderligere oplysninger.

• 	Baggrundslyd: Aktiver eller deaktiver tilstanden for baggrundslyd.

• 	Lydstyrke ned/Lydstyrke op: Juster lydstyrken.

• 	Hvis du vælger lydstyrkejustering som den ene sides forudindstillede tryk-og-
hold-funktion, bliver den anden sides forudindstillede tryk-og-hold-funktion også 
automatisk sat til justering af lydstyrken.

• 	Hvis funktionen for justering af lydstyrke allerede er blevet valgt, og du prøver at 
ændre den ene sides forudindstillede tryk-og-hold-funktion, bliver den anden sides 
forudindstillede tryk-og-hold-funktion automatisk sat til at starte Bixby.
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Bruge Bixby
Bixby er en brugergrænseflade, der hjælper dig med at bruge din enhed mere bekvemt.

Du kan tale til Bixby. Bixby starter en funktion, som du anmoder om eller viser oplysninger, du 
ønsker på den tilsluttede mobilenhed.

• 	Denne funktion er kun tilgængelig ved tilslutning af en mobilenhed, der understøtter 
Bixby.

• 	Kun visse sprog er tilgængelige, afhængigt af Bixby, som er indstillet på din 
mobilenhed. Afhængigt af dit geografiske område er nogle funktioner muligvis ikke 
tilgængelige.

• 	Når du vælger lydstyrkejustering som den ene sides forudindstillede tryk-og-
hold-funktion, bliver den anden sides forudindstillede tryk-og-hold-funktion også 
automatisk sat til justering af lydstyrken, og du kan ikke starte Bixby. Gå til Indstille 
en forudindstillet tryk-og-hold-funktion for at få flere oplysninger om at ændre de 
forudindstillede menuer.

1 Sørg for, at du indstiller en forudindstillet tryk-og-hold-funktion til at starte Bixby, og tryk og 
hold på touchpaden.

Bixby startes på din tilsluttede mobilenhed.

2 Sig hvad du ønsker til Bixby.

Bixby starter den funktion, du beder om eller viser de oplysninger du ønsker på den 
tilsluttede mobilenhed, når den genkender hvad du siger gennem dine Galaxy Buds+.

Tryk og hold på touchpaden for at gentage hvad du sagde før og for at sige noget nyt.

Tips til bedre stemmegenkendelse
• 	Tal tydeligt.

• 	Tal på rolige steder.

• 	Brug ikke stødende ord eller slang.

• 	Undgå at tale i dialekt.

Galaxy Buds+ vil muligvis ikke genkende, hvad du siger eller vil måske udføre uønskede 
kommandoer, afhængigt af dine omgivelser, eller hvordan du taler.
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Lytte til musik
Lyt til musik, der er gemt i din mobilenhed, ved at oprette forbindelse mellem øretelefonerne og 
mobilenheden. Du kan streame musik, som spilles fra den tilsluttede mobilenhed.

Start en musikafspillerapp på din mobilenhed, og afspil musik.

Du kan lytte til musik igennem dine øretelefoner.

Afspille nummer eller sætte det på pause
Tryk på touchpaden for at afspille et nummer eller sætte det på pause.

Afspille næste nummer
Tryk på touchpaden to gange under afspilning for at afspille næste nummer.

Afspille forrige nummer
Tryk på touchpaden tre gange under afspilning for at afspille forrige nummer.

Hvis du trykker tre gange 3 sekunder efter, at afspilning af et nummer begynder, starter 
afspilningen fra begyndelsen. Tryk tre gange på touchpaden inden for 3 sekunder, når 
afspilning af et nummer begynder, for at afspille det forrige nummer.

Justere lydstyrken
Du kan justere lydstyrken ved at trykke og holde på touchpaden på dine øretelefoner efter at 
have sat den som en forudindstillet tryk-og-hold-funktion.

1 Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden, og tryk på Touchpad.

2 Tryk på Venstre eller Højre under Berør og hold på touchpaden og vælg Lydstyrke ned 
eller Lydstyrke op.

Hvis du vælger lydstyrkejustering som den ene sides forudindstillede tryk-og-hold-
funktion, bliver den anden sides forudindstillede tryk-og-hold-funktion også automatisk 
sat til justering af lydstyrken.
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3 Tryk og hold på den højre øretelefons touchpad for at øge lydstyrken, og giv slip, når den 
ønskede lydstyrke er nået.

Tryk og hold på den venstre øretelefons touchpad for at reducere lydstyrken, og giv slip, når 
den ønskede lydstyrke er nået.

• 	Juster lydstyrken via den forbundne mobilenhed, hvis lyden er lav i øretelefonerne, 
når der er skruet helt op.

• 	Hvis du slutter øretelefonerne til din mobilenhed, mens du lytter til musik, kan 
lydstyrken ændre sig.

Bruge equalizeren
Du kan vælge blandt seks forskellige equalizer-forudindstillinger og nyde den samme musik med 
en anderledes og unik lyd.

Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden, og vælg en forudindstilling, som du vil have på 
Equalizer-kortet.
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Bruge opkaldsfunktioner
Når øretelefonerne er tilsluttet en mobilenhed, kan du besvare og styre opkald fra den tilsluttede 
mobilenhed.

Besvare eller afvise et opkald
Når et opkald kommer ind, mens du har øretelefonerne i, vil de udsende en lyd, og en 
stemmemeddelelse vil informere dig om, hvilket nummer der ringes fra, eller det navn, der er 
gemt i dine kontakter.

Tryk to gange på touchpaden for at besvare opkaldet.

Hvis du vil afvise opkaldet, skal du trykke og holde med fingeren på touchpaden.

Hvis du ikke får besked om telefonnummeret for det indkommende opkald eller det 
gemte navn i dine kontakter via stemmemeddelelsen, skal du starte appen Galaxy 
Wearable på mobilenheden og trykke på Meddelelser → Apps at få meddelelser fra. 
Tryk derefter på , vælg Alt og tryk derefter på kontakten Indkommende opkald for at 
aktivere funktionen.

Besvare et andet opkald
Når du modtager et andet opkald under et opkald, udsender øretelefonerne en lyd.

Tryk og hold på touchpaden for at blive i det aktuelle opkald og afvise et andet opkald.

Tryk to gange på touchpaden for at sætte det nuværende opkald i venteposition og besvare det 
andet opkald.

Skift mellem det aktuelle opkald og det parkerede opkald ved at trykke to gange på touchpaden 
i løbet af et opkald.

Slukke mikrofonen
Tryk og hold på touchpaden i løbet af et opkald for at slukke for mikrofonen, så den anden part 
ikke kan høre dig.

Afslutte et opkald
Tryk på touchpaden to gange for at afslutte det aktuelle opkald.



Brug af øretelefonerne

32

Bruge tilstanden Baggrundslyd
Hør dine omgivelser tydeligt, mens du lytter til musik udendørs, så du hurtigt kan registrere 
potentielt farlige situationer.

Aktivere tilstanden Baggrundslyd fra din mobilenhed

1 Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed og tryk på kontakten Baggrundslyd for at 
aktivere funktionen.

2 Træk justeringsbjælken for at justere lydstyrken for baggrundslyd, afhængigt af situation 
eller sted.

Tilstanden Baggrundslyd aktiveres, og du kan høre omgivende lyde omkring dig tydeligt.

Aktivere tilstanden Baggrundslyd ved at trykke og holde på touchpaden
Du kan aktivere tilstanden for baggrundslyd ved at trykke og holde på touchpaden på dine 
øretelefoner efter at have sat den som en forudindstillet tryk-og-hold-funktion.

1 Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden, og tryk på Touchpad.

2 Tryk på Venstre eller Højre under Berør og hold på touchpaden og vælg Baggrundslyd.
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3 Tryk og hold på venstre eller højre øretelefon.

Tilstanden Baggrundslyd aktiveres, og du kan høre omgivende lyde omkring dig tydeligt.

Når du aktiverer tilstanden Baggrundslyd, kan du muligvis høre pludselige høje eksterne 
lyde.

• 	Under opkald deaktiveres tilstanden Baggrundslyd automatisk. Efter opkaldet vender 
tilstanden tilbage til den tidligere tilstand.

• 	Hvis dine øretelefoner ikke passer til dine ører, eller hvis du bruger ørepudespidser, 
som ikke passer til dine ører, kan der opstå feedback. Sæt ørepudespidser på, 
som passer til dine ører, og bær dem korrekt, eller skru ned for lydstyrken for den 
omgivende lyd.

• 	Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, vælg Laboratorier, og tryk dernæst 
på kontakten Ekstra høj baggrundslydstyrke for at aktivere funktionen. Derefter 
kan du indstille lydstyrken på baggrundslyden Ekstra høj. Der kan dog nemt opstå 
lydfeedback, hvis du indstiller lydstyrken af baggrundslyden til Ekstra høj.

• 	Funktionen kan benyttes, når du har sluttet øretelefonerne til appen Galaxy Wearable 
for første gang.



34

Appen Galaxy Wearable

Introduktion
Du skal installere appen Galaxy Wearable på din mobilenhed for at slutte øretelefonerne til en 
mobilenhed. Du kan bruge appen Galaxy Wearable til at se statussen for dine Galaxy Buds+ og 
tilpasse deres indstillinger.

Start appen Galaxy Wearable på din tilsluttede mobilenhed.

• 	Hvis det er første gang, du sammenkobler øretelefonerne og en mobilenhed, kan du 
få flere oplysninger under Tilslutning af øretelefonerne til en mobilenhed.

• 	Afhængigt af hvilken type mobilenhed der tilsluttes, er nogle funktioner muligvis ikke 
tilgængelige.

Gå til yderligere indstillinger.

Batteristatus for Galaxy Buds+

Tilpas indstillingerne for dine 
Galaxy Buds+
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Tilslutte og frakoble øretelefonerne

Koble mobilenheder fra øretelefonerne
Sæt øretelefonerne i opladeræsken, og luk den. Bluetooth-forbindelsen afbrydes.

Hvis du vil koble øretelefonerne fra din mobilenhed manuelt, skal du starte appen Galaxy 
Wearable på mobilenheden og trykke på  → Afbryd. Du kan også trykke på Indstillinger → 
Forbindelse → Bluetooth og fjerne parringen mellem øretelefonerne og mobilenheden.

Øretelefonerne har ikke en tænd/sluk-funktion. Hvis øretelefonerne ikke bruges i en 
foruddefineret tidsperiode efter at være blevet fjernet fra ørerne, går øretelefonerne 
i dvale, og forbindelsen til mobilenheden bliver afbrudt. For at komme i Bluetooth-
parringstilstand skal du lukke opladeræsken og åbne den igen.

Tilslutte enhederne med de midlertigt afbrudte øretelefoner igen
Sæt øretelefonerne i opladeræsken, og luk den for at slutte de øretelefoner, der midlertidigt blev 
afbrudt fra en enhed, til en enhed igen. Åbn derpå opladeræsken igen. Alternativt kan du trykke 
på Forbind øverst til højre i appen Galaxy Wearable på mobilenheden.

Tilslutte nye øretelefoner
Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen mellem øretelefonerne og mobilenheden og tilslutte 
nye.

Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden, og tryk på  → Opret forb. til ny enhed.

Forbinde med andre enheder efter at have afbrudt forbindelsen fra den 
forrige mobilenhed
På din mobilenhed, tryk på Indstillinger → Forbindelse → Bluetooth og tryk på kontakten 
for at deaktivere Bluetooth-funktionen eller annullere parring med øretelefonerne og din 
mobilenhed under Parrede enheder.

Forbindelsen mellem øretelefonerne og den forrige mobilenhed ophæves.

Luk opladeræsken igen, og åbn den påny for at komme i Bluetooth-parringstilstand. Start 
appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre 
tilslutningen.
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Skifte enheder, der er tilsluttet øretelefonerne
Når øretelefonerne er sluttet til to eller flere mobilenheder, kan du nemt skifte mobilenheder 
uden at frakoble den tidligere mobilenhed.

På den mobilenhed, som du vil skifte til, skal du trykke på Indstillinger → Forbindelse → 
Bluetooth, og derefter vælge øretelefoner under Parrede enheder.

Se status for Galaxy Buds+ og brugertilpasse 
indstillinger
Se statussen for dine Galaxy Buds+, som er sluttet til din mobilenhed, og skift indstillinger.

Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden.

Baggrundslyd
Indstil dine øretelefoner til at høre omgivelserne tydeligt, mens du lytter til musik udendørs, og 
juster lydstyrken for baggrundslyden, afhængigt af situation eller sted.

Equalizer
Vælg en ønsket equalizer-forudindstilling.

Meddelelser
Du vil modtage meddelelser fra mobilenhedens apps via øretelefonerne.

Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden, og tryk på Meddelelser.

• 	Læs højt under brug af telefon: Indstil øretelefonerne til at modtage meddelelser fra 
mobilenheden, selv om du bruger mobilenheden.

• 	Apps at få meddelelser fra: Vælg de apps, du vil modtage meddelelser fra, og skift 
meddelelsesindstillingerne for hver enkelt app.
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Touchpad
Skift brugsindstillinger for touchpaden.

Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden, og tryk på Touchpad.

• 	Lås touchpad: Lås touchpads på øretelefonerne. Hvis du vil bruge funktionen til låsning af 
din touchpad, skal du trykke på kontakten for at aktivere det. Gå til Bruge din touchpads 
låsefunktion for at få flere oplysninger.

• 	Berør og hold på touchpaden: Vælg en funktion, der skal bruges som en forudindstillet 
tryk-og-hold-funktion. Gå til Indstille en forudindstillet tryk-og-hold-funktion for at få flere 
oplysninger.

Avanceret
Aktiver omgivende lyd for at høre din stemme mere klart, mens du modtager opkald gennem 
øretelefonerne.

Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, tryk på Avanceret, og tryk dernæst på Brug 
baggrundslyd under opkald for at aktivere funktionen.

Find mine øretelefoner
Hvis du forlægger dine øretelefoner, kan du bruge appen Galaxy Wearable på mobilenheden til 
at finde dem.

1 Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden, og tryk på Find mine øretelefoner.

2 Tryk på .

Dine øretelefoner begynder at bippe.

3 Tryk på  for at stoppe biplyden for begge øretelefoner.

Tryk på  under hver øretelefon for at stoppe biplyden for hver øretelefon separat.

Brug ikke denne funktion, mens du bærer øretelefonerne, da det kan resultere i 
høreskader på grund af høj støj.

Generelt
Du kan nulstille alle indstillinger for dine øretelefoner.

Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden, og tryk på Generelt → Nulstil øretelefonerne.
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Øretelefonsoftwareopdatering
Opdater softwaren til dine øretelefoner ved hjælp af tjenesten firmware over-the-air (FOTA).

Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden, og tryk på Øretelefonsoftwareopdatering.

• 	Download og installer: Søg efter og installer opdateringer manuelt.

• 	Autodownload via Wi-Fi: Indstil øretelefonerne til at downloade opdateringer automatisk, 
når de er forbundet til et Wi-Fi-netværk.

• 	Seneste opdatering: Se oplysningerne for den seneste softwareopdatering.

Tips og brugervejledning
Se, hvordan du bruger dine Galaxy Buds+.

Start appen Galaxy Wearable på din mobilenhed, og tryk på Tips og brugervejledning for at se 
hurtige tips om, hvordan du bruger dine Galaxy Buds+. Tryk på Brugervejledning for at se den 
komplette brugervejledning.

Laboratorier
Brug nye og eksperimentelle funktioner til Galaxy Buds+.

Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden, og tryk på Laboratorier.

• 	Dobbelttryk på øretelefonens kant: Tryk to gange på kanten af en af øretelefonerne for at 
ændre lydstyrken.

• 	Ekstra høj baggrundslydstyrke: Indstil lydstyrken af baggrundslyden til Ekstra høj.

• 	Spiltilstand: Indstil, at øretelefonerne skal minimere lydforsinkelse for at fjerne 
tidsforsinkelsen fra video og lyd, og lyt til livlig lyd, når du starter et spil.

Denne funktion er kun tilgængelig, når du slutter til en Samsung-mobilenhed, der 
bruger Android OS.

Om øretelefoner
Se oplysningerne om dine Galaxy Buds+.

Start appen Galaxy Wearable på mobilenheden, og tryk på Om øretelefoner.

• 	Juridiske oplysninger: Se juridiske oplysninger for Galaxy Buds+.

• 	Softwareoplysninger: Se softwareinformationen for øretelefonerne.

• 	Batterioplysninger: Kontroller øretelefonernes og opladeræskens batteriinformation.
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Fejlsøgning
Inden du kontakter et af Samsungs servicecentre, bedes du forsøge følgende løsninger. Nogle 
situationer er muligvis ikke gældende for dine Galaxy Buds+.

Dine øretelefoner virker ikke
• 	Batteriet kan være helt afladet. Oplad batteriet helt, inden du bruger øretelefonerne.

• 	Hvis en øretelefons berøringsfølsomme sensor ikke har kontakt med øret, fungerer 
øretelefonen muligvis ikke. Hvis du ikke kan høre en lyd, der fortæller dig, at øretelefonerne 
er registrerede, skal du tage øretelefonerne ud af dine ører og sætte dem i igen.

• 	Hvis touchpaden stopper med at reagere eller hvis øretelefonerne ikke virker korrekt, så sæt 
øretelefonerne ind i de respektive åbninger i opladeræsken, luk opladeræsken og fjern dem 
derefter efter mindst syv sekunder.

Bluetooth-enhed kan ikke finde dine øretelefoner
• 	Luk opladeræsken igen, og åbn den påny for at komme i Bluetooth-parringstilstand.

• 	Sørg for, at dine øretelefoner og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-
tilslutningsrækkevidden (10 m). Afstanden kan variere afhængigt af omgivelserne, som 
enheden benyttes i.

Hvis tippet ovenfor ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
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En Bluetooth-forbindelse er ikke oprettet, eller dine øretelefoner og 
mobilenheden er ikke forbundet
• 	Sørg for, at der ikke er nogen hindringer, såsom vægge eller elektrisk udstyr, mellem 

enhederne.

• 	Sørg for, at den nyeste version af appen Galaxy Wearable er installeret på mobilenheden. 
Opdater om nødvendigt appen Galaxy Wearable til den nyeste version.

• 	Sørg for, at dine øretelefoner og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-
tilslutningsrækkevidden (10 m). Afstanden kan variere afhængigt af omgivelserne, som 
enheden benyttes i.

• 	Start mobilenheden og appen Galaxy Wearable igen.

• 	Hvis der kun er sluttet en enkelt øretelefon til din mobilenhed, skal du genstarte 
øretelefonerne for at tilslutte begge to. For at genstarte øretelefonerne kan du se Genstart af 
øretelefonerne for at flere oplysninger.

Batteriet oplades ikke korrekt (for Samsung-godkendte opladere)
• 	Sørg for, at der er kontakt mellem opladerkontakterne på øretelefonerne og 

opladerkontakterne på opladeræsken.

• 	Sørg for, at opladeren er sluttet korrekt til opladeræsken.

• 	Hvis opladerkontakterne er snavsede, oplader batteriet muligvis ikke ordentligt. Aftør begge 
guldfarvede kontakter med en tør klud, og forsøg at oplade batteriet igen.

• 	Besøg et af Samsungs servicecentre, og få batteriet udskiftet.

Opladetiden og batteriets levetid er forskellig for øretelefonerne
• 	Opladetiden kan variere for de to øretelefoner, også selv om de blev sat til opladning 

samtidigt.

• 	Opladetid og resterende batteri kan variere for de to øretelefoner i kraft af deres indre 
komponenter.

Batteriet aflades hurtigere end på købstidspunktet
• 	Når du udsætter Galaxy Buds+ eller batteriet for meget kolde eller meget varme 

temperaturer, reduceres den brugbare opladning muligvis.

• 	Batteriet er en forbrugsvare, og den brugbare opladning vil aftage over tid.
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Du kan ikke høre andre tale
Juster lydstyrken på den tilsluttede mobilenhed.

Der er ekko under et opkald
Juster lydstyrken med den tilsluttede mobilenhed eller gå til et andet område.

Lydkvaliteten er dårlig
• 	Trådløse netværkstjenester kan være deaktiverede på grund af problemer med 

tjenesteudbyderens netværk. Sørg for at holde øretelefonerne væk fra elektromagnetiske 
bølger.

• 	Sørg for, at dine øretelefoner og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale 
Bluetooth-rækkevidde (10 m). Afstanden kan variere afhængigt af omgivelserne, som 
enheden benyttes i.

• 	Du kan, afhængigt af den tilsluttede enheds lydstyrke, opleve fald i lydstyrken eller høre støj. 
For at undgå dette skal du justere den tilsluttede enheds lydstyrke til et passende niveau.

Øretelefonernes lyd bliver langsommere end skærmen, når du 
afspiller videoer og spil
I øretelefonerne kan der være en tidsforsinkelse mellem videoen og lydoutputtet ved afspilning 
af video eller spil, når der er tilsluttet en mobilenhed.

Dine Galaxy Buds+ føles varme
Når du bruger dine Galaxy Buds+ i en længere periode, kan de blive varme at røre ved. Dette er 
normalt og bør ikke påvirke dine Galaxy Bud+’s levetid eller ydelse.

Hvis dine Galaxy Buds+ overophedes eller føles varme i længere tid, skal du holde en pause med 
at bruge dem. Hvis dine Galaxy Buds+ fortsætter med at blive overophedede, bør du kontakte et 
af Samsungs servicecentre.

Der er kommet en lille revne på ydersiden af Galaxy Buds+
• 	Denne revne er en nødvendig produktionsfunktion, og der kan forekomme lidt rokken eller 

vibration af delene.

• 	Over tid kan friktionen mellem delene bevirke, at denne revne udvides let.
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Opdatering af øretelefonernes software med 
Galaxy Buds Manager på din computer
Du kan opdatere øretelefonernes software, når du har installeret programmet Galaxy Buds 
Manager på din computer, når du bruger mobilenheden ud over en Android-enhed.

• 	Programmet Galaxy Buds Manager kan downloades på computere, som kører 
Windows OS 7, 8, 8.1, 10 (32 bit, 64 bit), eller Mac OS 10.8 eller nyere.

• 	Programmet Galaxy Buds Manager kan tilsluttes dine øretelefoner, når du bruger en 
computer, som understøtter Bluetooth.

Installere Galaxy Buds Manager
Download programmet Galaxy Buds Manager til din computer fra Samsungs websted 
(www.samsung.com), og følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen.

Opdatere øretelefonernes software

 Galaxy Buds+ 

1 Kontroller retningen af hver øretelefon, og indsæt dem korrekt i de tilsvarende åbninger i 
opladeræsken.

Hvis indikatorlampen for batteriet for øretelefonerne ikke blinker, skal du tilslutte 
opladeræsken til opladeren, og oplade dem i mere end 10 minutter.

2 Luk opladeræsken.

3 Åbn opladeræsken.

Øretelefonerne går automatisk i Bluetooth-parringstilstand.

Hvis du vil skifte til Bluetooth-parringstilstand manuelt, skal du trykke og holde på begge 
øretelefoners touchpads, mens du bærer dem.

http://www.samsung.com
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 Computer 

1 Aktiver Bluetooth.

2 Start programmet Galaxy Buds Manager, og vælg Forbind.

Øretelefonerne og Galaxy Buds Manager forbindes.

3 Vælg Søg ef. opdateringer for at tjekke den aktuelle softwareversion af øretelefonerne, og 
om de skal opdateres. Vælg derefter Download og installer.

Øretelefonernes software opdateres.

Håndtering af Galaxy Buds+

Grundlæggende vedligeholdelse
• 	Brug en blød, tør klud til at rengøre øretelefonerne efter brug.

• 	Hold øretelefonerne tørre. Undgå, at væsker kommer i kontakt med eller trænger ind i 
øretelefonerne.

Rengøring af modtageren
Hvis lydstyrken er lavere end forventet med den aktuelle indstilling, kan du rengøre modtageren.

1 Afmonter ørepudespidsen fra den fremspringende del nederst på øretelefonen.

Lad være med at trække for meget i ørepudespidsen, når du sætter den på, eller tager 
den af. Ørepudespidsen kan gå i stykker.
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2 Fjern eventuel ørevoks eller smuds fra modtageren med børsten eller andre redskaber.

Undlad at bruge magt, når du fjerner ørevoks eller smuds. Modtageren kan blive 
beskadiget.

3 Dæk øretelefonen med ørepudespidsen.

Rengøring af opladerkontakter
Hvis batteriet ikke oplades korrekt, kan du aftørre begge guldfarvede kontakter med en tør klud.

Opladerkontakter

Rengøring af øretelefonerne og opladeræsken
Når opladeræsken og øretelefonerne udsættes for fremmedlegemer, som f.eks. støv, sand eller 
metalspåner, vil dine Galaxy Buds+ muligvis ikke oplade korrekt, eller de kan blive beskadigede. 
Hvis øretelefonerne eller opladeræsken er blevet udsat for fremmedlegemer, skal du tørre dem af 
med en blød, tør klud, før du indsætter dem i opladeræsken.
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Genstart af øretelefonerne
Hvis touchpaden ikke reagerer, eller øretelefonerne ikke virker korrekt, skal du slukke for 
øretelefonerne og genstarte dem.

For at genstarte øretelefonerne skal du sætte øretelefonerne ind i de respektive åbninger i 
opladeræsken og fjerne dem efter mindst syv sekunder.

Hvis opladeræskens batteriniveau er lavt, så slut opladeræsken til opladeren først.

Sammenkobling af to øretelefoner
Hvis du mister en af øretelefonerne, behøver du ikke at købe et nyt sæt øretelefoner, fordi du kan 
lave et nyt sæt med en øretelefon, som du køber, og den anden du allerede har.

1 Kontroller retningen af hver øretelefon, den nyindkøbte og den tidligere brugte, og indsæt 
dem korrekt i de tilsvarende åbninger i opladeræsken.

2 Tryk og hold touchpads på begge øretelefoner inde i syv sekunder eller mere.

Batteriindikatorlyset for øretelefonerne vil blinke grønt og blive slukket. Nu er øretelefonerne 
sammenkoblede.

Batteriindikatorlyset for øretelefonerne vil blive ved med at blinke rødt, hvis 
øretelefonerne ikke er korrekt sammenkoblede. Tag øretelefonerne ud af opladeræsken, 
og sæt dem i ørerne igen. Derefter skal du trykke og holde touchpads på begge 
øretelefoner inde i syv sekunder eller mere.

3 Slut øretelefonerne til en mobilenhed. Find flere oplysninger ved at se Tilslutning af 
øretelefonerne til en mobilenhed.
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Fjerne batteriet
• 	For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Besøg 

www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om afmontering 
af batteriet.

• 	Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet 
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade 
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.

• 	Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden 
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke 
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
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