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Specifikationer 

- Bluetooth: v4.1 
- Bluetooth range: Op til 10m 
- Batteri: 80mAh 
- Opladningstid: Cirka 1,5 time 
- Standbytid: Cirka 300 timer 
- Batteritid: Op til 8 timer 

 

Sådan danner du par mellem headsettet og din enhed 

Der er to måder hvor på du kan at danne par mellem dette Bluetooth headset og din enhed: 

1. Den første måde er når headsettet er slukket. Tryk længe på multifunktionsknappen            
indtil det røde og blå lys begynder at blinke på skift. Det betyder at headsettets               
Bluetooth er aktiveret og klar til at danne par. 

2. Den anden måde er når headsettet er i dvale. Tryk på multifunktionsknappen, til det blå               
lys begynder at blinke. Det betyder at headsettet er klar til at danne par.  

Når du aktiverer Bluetooth på headsettet, så dan par med din enhed. Koden du skal bruge er                 
“0000”.  

 

 

 



Sådan styrer du opkald 

- Besvar opkald ved at trykke kort på multifunktionsknappen. 
- Hvis du vil afvise et opkald, så tryk på multifunktionsknappen, volumen op og volumen              

ned knapperne samtidig. Slip knapperne når du hører et bip, for at afvise opkaldet. 
- Hvis du vil afbryde et opkald, så tryk kort på multifunktionsknappen. For at skrue op               

eller ned under et opkald, så tryk på volumen op og volumen ned knapperne. 
- Tryk kort på multifunktionsknappen to gange for at ringe op til det seneste             

telefonnummer. 

Sådan styrer du musikken 

Når du lytter til musik, kan du trykke på volumen op og volumen ned knapperne for at                 
skrue og ned for musikken. Hvis du vil springe videre til næste sang, så tryk volumen op                 
knappen ned længe, og hvis du vil skidte til forrige sang, så tryk volumen ned knappen nede                 
længe. For at sætte musikken på pause – og starte den igen – trykke du på                
multifunktionsknappen.  

Sådan oplader du headsettet 

Du kan bruge din egen oplader til at oplade headsettet. Men inden opladning, bør du               
tjekke om opladerens specifikationer lever op til headsettets krav (DC 5V, 100mA - 500mA).              
Vær opmærksom på, at hvis opladningsvolten er meget høj, kan du beskadige headsettet. 


