
 

Brugermanual til Zealot B570 Foldbare 
Trådløse Hovedtelefoner 

 
 
 

 
 

 



 

Specifikationer 
- Frekvensområde: 20-20000Hz 
- Bluetooth version: v4.0 
- Maksimal distance: 10m 
- Batterikapacitet: 400mAh 
- Maksimal batterilevetid: 10 timer 
- Opladningstid: omkring 5 timer 
- Oplader input: DC 5V 

 

 
 

 
1) Afspilningsknap  
2) Forrige 
3) Næste 
4) Lydstyrke - 
5) Lydstyrke + 
6) Indikator 

7) Opladerindgang  
8) Opkaldsknap  
9) LED skærm 
10) Tænd/Sluk-knap  
11) SD kortspor 

 

 



 

Instruktioner 
 

Instruktioner til knapperne 
 
 

 Tænd/Sluk-knap Tænd hovedtelefonerne på Tænd/Sluk-knappen 

 
Afspil/Tilstand-kn
ap 

Hurtigt tryk: afspil/pause/skift tilstand  
Hold nede: tilbage til den primære grænseflade  

 
Forrige-knap Hurtigt tryk: forrige/forrige kanal 

 Næste-knap Hurtigt tryk: næste/næste kanal 

 
Lydstyrke - Hurtigt tryk: ned i lydstyrke 

 
Lydstyrke + Hurtigt tryk: op i lydstyrke  

 

Telefon-knap  Hurtigt tryk: besvar opkald/afslut opkald 
Hold nede: afvis opkald 
Dobbelt-klik: genopkald til sidste nummer  

 
 

Brugsvejledning 
 

1. Bluetooth forbindelse: Tænd for hovedtelefonerne og forbind dem til din 
enhed. Tryk på Forrige- eller Næste-knapperne for at skifte til 
Bluetooth-tilstand; tryk på Tilstand-knappen for at vælge Bluetooth, tryk igen 
for at slukke og hold så Tilstand-knappen nede, for at komme tilbage 
grænsefladen. Du kan skifte sang ved at bruge Forrige- og Næste-knapperne. 
Juster lydstyrken ved at bruge Lydstyrke +/- knapperne.  
 

2. Musik (microSD/TF kort) afspilning: Indsæt microSD/TF kortet og 
hovedtelefonerne vil automatisk skifte til Musik-tilstand. Brug Næste- og 
Forrige-knapperne til at skifte sang. Juster lydstyrken med Lydstyrke +/- 
knapperne. Tryk på Afspilning/Tilstand-knappen for at afspille/pause. Hold 
selvsamme knap nede, for at komme tilbage til den primære grænseflade. 

 

 



 

3. FM Radio Afspilning: Hold Afspil/Tilstand-knappen nede for at komme tilbage 
til den primære grænseflade. Brug herefter Næste- eller Forrige-knapperne til 
at skifte til FM_Radio-tilstand og tryk herefter på Tilstand-knappen for at 
bekræfte. Tryk på Tilstand-knappen for automatisk at søge efter radiostationer 
– brug så Forrige- og Næste-knapperne til at skifte mellem kanalerne. Tryk på 
Lydstyrke +/- knapperne for at justere lydstyrken.  
 

4. AUX (jackstik) forbindelse: Tænd for hovedtelefonerne, indsæt jackstikket og 
afvent at hovedtelefonerne skifter til Line-In-tilstand. Skærmen vil herefter vise 

dette symbol  
 
 

 


