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1. Lufthul  
2. Opladerindgang 
3. Multifunktionel knap 
4. Mikrofon 

  



5. Opladningsindikator 
6. Opladerknap  

 

 
 

Parringsinstruktioner: 
Metode 1: Åben opladerkassen, tag begge høretelefoner ud og hold den 

multifunktionelle knap nede i længere tid. Efter at have tændt en høretelefon, går 
den i parringsmode og begge høretelefoner er automatisk forbundet.  
Tænd telefonens Bluetooth, søg efter enheden “Hi” og klik på den for at tilslutte.  

Metode 2: Indsæt høretelefonen i opladerkassen, klik på opladerknappen på 
opladerkassen og åben derefter kassen, for at tage høretelefonen ud. Den vil 
automatisk tænde og tilslutte igen.  



Når begge høretelefoner er forbundet succesfuldt, vil LED indikatoren på den 
primære høretelefon blinke, mens indikatorlyset på den sekundære høretelefon er 
slukket.  
 
Sådan bruges kun en enkelt høretelefon:  

For at bruge kun en af høretelefonerne, skal du først og fremmest fjerne 
parringsinformationerne på både venstre og højre høretelefon. To høretelefoner kan 
parres med forskellige telefoner, eller de kan blive brugt separat. Tryk og hold den 
multifunktionelle knap nede for at tænde eller slukke høretelefonen. (Når du slukker 
en af høretelefonerne, har det ikke nogen effekt på brugen af den anden).  
Sådan fjerner du parringsinformation:  

1. Tryk og hold den multifunktionelle knap nede, for at tænde den venstre og 
højre høretelefon (det blå indikatorlys er altid tændt når høretelefonen 
tændes), tryk derefter tre gange på den multifunktionelle knap på begge 
høretelefoner. Efter denne proces vil begge høretelefoner automatisk slukke 
og parringsinformationen er fjernet.  

2. Indsæt igen høretelefonerne i opladerkassen, luk låget og fjern 
parringsinformationen på telefonen.  

3. Genstart høretelefonen og tænd for Bluetooth på telefonen, for at parre via 
Bluetooth.  

 
 

 
 
Musik kontrol:  

Klik på den multifunktionelle knap for at pause/afspille din musik. Dobbelt-klik 
på den multifunktionelle knap på den højre høretelefon, for at afspille den forrige 
sang. Dobbelt-klik på den multifunktionelle knap på den venstre høretelefon, for at 
skifte til næste sang.  
 
Opkaldskontrol:  

Klik på den multifunktionelle knap for at tage/afslutte et opkald; hold den 
multifunktionelle knap nede, for at afvise opkaldet.  

 



Genopkald til sidste opringning: 
Tryk på den multifunktionelle knap fire gange, for at ringe til det forrige 

nummer.  
 
Stemmestyring: Tryk og hold den multifunktionelle knap nede et sekund og slip 
den, når du hører en lyd 
 
Tændt/slukket genkendelse: 

Når du tager høretelefonerne ud mens du hører musik, bliver de automatisk 
sat på pause. Tag igen høretelefonerne i og fortsæt med at høre musik. (Denne 
funktion virker kun på den højre høretelefon).  
 
Opladning:  

Opladning af høretelefonerne: Indsæt høretelefonerne i opladerkassen, luk 
låget og tryk på opladerknappen på kassen. Under opladningsprocessen er det blå 
lys på opladerkassen altid tændt. Når det blå lys slukker, betyder det at dine 
høretelefoner er fuldt opladt.  

Opladning af opladerkassen: Når LED-lyset på kassen blinker, indikerer det et 
lavt batteriniveau. Forbind opladerkassen til en strømkilde, ved at bruge det 
inkluderede USB-kabel. Under opladningsprocessen vil det blå lys på opladerkassen 
blinke. Når det blå lys derimod stopper med at blinke og er konstant, betyder det at 
opladerkassen er fuldt opladt.  
 


