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Beskrivelse af LED-Indikator 

Status Beskrivelse af LED-Indikator 

Tændt Blå LED lyser kontinuerligt og blinker under afspilning 

Slukket Alle LED-lys slukkes 

Pardannelse Rød og Blå LED blinker skiftevis 

Bluetooth/TF Blå/Grøn LED blinker langsomt 

Standby Blå/Grøn LED lyser kontinuerligt 

Opringning Blå LED lyser kontinuerligt 

Lavt Batteri Rød LED lyser kontinuerligt 

Opladning Rød LED lyser kontinuerligt og går ud, når de er helt opladet 
 
 

Anvendelse af knapperne 
 

Tænd: Sæt knappen på ON, så blinker rød og blå LED skiftevis, og enheden er 
tændt. 
 

Sluk: Sæt knappen på OFF, så slukkes alle LED-lys efter det blå LED har blinket 
og enheden er slukket. 
 

Justering af volumen: Tryk kort på knappen +>> eller knappen <<-, for at skrue op 
eller ned for volumen. 
 

Pause/Afspil: Tryk kort på knappen >II for at sætte musikken på pause eller starte 
med at spille ogen efter en pause. 
 

Næste sang: Langt tryk på knappen +>> fører til næste sang. 
 

Forrige sang: Langt tryk på knappen <<- fører til forrige sang. 
 

Besvar telefonopkald: Tryk på knappen >II for at besvare telefonopkald. 
 

Læg på: Tryk på knappen >II for at afslutte telefonopkald. 
 

Afvis telefonopkald: Tryk på knappen >II i 2 sekunder for at afvise telefonopkald. 
 

Genopkald: Tryk hurtigt på knappen >II to gange for at ringe op til seneste 
telefonnummer. 



Skærm med Batteristatus 
Når du er tilsluttet til enhed med iOS, vil du muligvis kunne se batteristatus i øverste 

højre hjørne af skærmen. 
 

Opladning 
De nye hovedtelefoner kan bruges adskillige gange. Oplad venligst 

hovedtelefonerne med et USB-kabel i 2 timer, når batteriet er ved at løbe tør. De røde 
LED-lys lyser under opladningen og går ud, når batteriet er helt opladet. 
 

Bluetooth-indstilling 
Sæt On/Off-knappen på On for at tænde hovedtelefonerne, så blinker det rød 

LED-lys og det blå LED-lys skiftevis. Gå ind under Bluetooths pardannelsesindstilling, 
aktiver Bluetooth på din mobiltelefon og søg efter ”P26” og klik på den for at oprette 
forbindelse.  
 

MICRO SD Indstilling 
Tænd for hovedtelefonerne, og indsæt SD-kortet. Hovedtelefonerne afspiller 

automatisk SD-kortet og det grønne LED-lys blinker, og du kan høre stemmen sige: ”TF 
Mode”. Tryk på knappen M for at skifte til afspilning. Tryk på knappen M for at skifte 
indstilling. 
 

Line-in Indstilling 
Tændt status: Hvis du sættet lydstikket i, kan headsettet ikke tændes. Du kan kun 

lytte til musik via lydkablet.  
Slukket status: Hvis du sættet lydstikket i, kan headsettet ikke svare. Du kan kun 

lytte til musik via lydkablet.  
NB: Tag venligst lydkablet ud og tænd for headsettet, hvis du vil aktivere Bluetooth 

eller bruge TF-kortindstillingen. 
 

En for to 
Headsettet kan tilsluttes til enheder samtidigt. Sluk for hovedtelefonerne, når den 

ene enhed er tilsluttet. Tænd så for dem igen, og tilslut den anden enhed. Sluk igen og 
tænd, når den anden enhed er tilsluttet. Nu virker hovedtelefonerne på begge enheder. 
 
Du kan dobbeltklikke på +-knappen for at skifte sprog. 
 
 
 
 



 
 

1) LED-indikator 
2) Kontakt (Kortlæser Bluetooth) 
3) Forrige sang/Volumen ned 
4) Næste sang/Volumen op 
5) Afspilning/Pause/Besvar 

opkald/Afbryd opkald/Genopkald 

6) TF-port 
7) Mikrofon 
8) 3,5 mm lydport 
9) Opladerport 
10)Tænd/sluk 

 
 
 
 
 
 
 



 
Bluetooth profiler: A2DP/AVRCP/SMP/HFP 

Rækkevidde:  8-10 meter 

Modstand: 32Ohm+/- 15% 

Følsomhed: 108 +/- 3dB 

Frekvensrespons: 20-20000Hz 

Produktstr.: 185x180x75mm 
 
 
Opladningsvolt: 5V Aktiv volt: 3.0 – 4.2V 

Opladningsstrøm: 1A Aktiv strøm: 30-35mA 
 
 


