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Specifikationer 
- Chipsæt: BCM 43015 
- Bluetooth: 5.0 
- BT Profil: HFP, A2DP, AVRCP 
- Afspilningstid: op til 6 timer 
- Taletid (ANC tændt): op til 4,5 timer 
- Hurtig opladning: 60 minutters afspilning/ 5 minutters opladning 
- OS krav: Android 5.0 eller nyere, iPhone 7 eller nyere, running iOS 10 eller              

højere 
- Earbud mål: 16,5 mm x 27,3 mm x 14,9 mm 
- Earbud vægt: 5,6 g 
- Opladerkassens mål: 50 mm x 50,2 mm x 27,8 mm 
- Opladerkassens vægt: 42,2 g 

 
 

 
1. Opladningskontakter 
2. Vingespids 
3. Berøringsfølsomsensor  
4. Højtalere 

 
 

 
5. Touch-område 
6. Højtaler 
7. Mikrofoner 

 
 

 

 



 

Opsætning af din enhed 
Læs mere omkring din enheds hardware, montering og opladning og hvordan           

du kommer i gang med at bruge din nye enhed.  
 
Kassen til din enhed er også din oplader. Følg trinene nedenfor for opladning             

af dine høretelefoner. 
1. Placer høretelefonerne i opladningskassen. Indsæt ikke høretelefonerne i        

opladningskassen hvis de er våde eller beskidte, da det kan påvirke           
opladningen.  

2. Luk opladningskassen og forbind enten USB-kablet eller placer        
opladningskassen på en trådløs oplader. Høretelefonerne og       
opladningskassen oplades samtidigt.  
 
Når du forbinder høretelefonerne og opladningskassen, vil LED indikatoren         

blinke bestemte farver. Hver farve fortæller om batteriniveauet. 
 

 
● Grøn: Fuldt opladt eller over 60% batteri. 
● Gul: Mellem 30 og 60% batteri. 
● Rød: Oplader eller under 30% batteri. 
● Blinkende rød: Opladningsfejl. Tilslut høretelefonerne og kassen igen. Kontakt         

Samsung service hvis fejlen opstår igen.  
 

 



 

Før du begynder at bære høretelefonerne, skal du huske at fastgøre           
vingespidserne. Bærer høretelefonerne uden vingespidserne, kan det skade dine         
øre. 

1. Vælg den vingespids størrelse som passer bedst til dit øre.  
2. Hold vingespidsen for det højre eller venstre øre i den ene hånd, og den              

tilsvarende i den anden. 
3. Fastgør vingespidsens rille til høretelefonens fastgørelseskrog på den ene         

side og træk forsigtigt vingespidsen så den dækker høretelefonen. Træk ikke           
overdrevet i vingespidsen når du fastgør eller afmonterer den, da den kan            
revne. 

4. Følg samme procedure for den anden høretelefon.  
 

Placer høretelefonerne korrekt i dine ører for en behagelig pasform. 
 

 
 

1. Vælg den højre eller venstre høretelefon og indsæt den nederste halvdel           
(med højtalerne) i den nederste del af det tilsvarende øre. 

2. Stik den øverste halvdel af høretelefonen (med vingespidsen) i den øverste           
del af øret. Juster for en behagelig pasform. Når du sætter dem i, registrerer              
den berøringsfølsomme sensor, at du har høretelefonerne i og udsender en           
lyd. 

 
Skulle du miste en af dine høretelefoner, kan du købe en ny og tilslutte den               

gamle og den nye til hinanden.  
1. Indsæt høretelefonerne i opladningskassen. Høretelefonens batteriindikator      

lys vil blinke rødt, som indikerer at høretelefonerne ikke er tilsluttet.  
2. Tryk og hold touch-området inde på begge høretelefoner i minimum 7           

sekunder. Når høretelefonens batteriindikator lys blinker grønt og herefter         
stopper med at blinke betyder det, at høretelefonerne er tilsluttet og klar til             
brug.  

 



 

Begynd at bruge dine høretelefoner  
Først og fremmest er du nødt til at tilslutte høretelefonerne til din enhed. For              

at gøre dette skal du downloade Galaxy Wearable app på din smartphone. Du kan              
downloade appen fra Galaxy Store eller Google Play store. Galaxy Wearable er            
kompatibel med udvalgte enheder, der bruger Android 5.0 eller nyere med mindst            
1,5GB RAM. Understøttede enheder kan variere efter operatør og enhed. Nogle           
funktioner er muligvis ikke tilgængelige. For at få det bedste resultat skal du oprette              
forbindelse til kompatible Samsung Galaxy enheder.  

1. Åben opladningskassen for at åbne Bluetooth parringstilstand.  
● Du kan også åbne Bluetooth parringstilstand mens du bærer høretelefonerne          

ved samtidigt at trykke og holde højre og venstre touch-område nede på            
høretelefonerne.  

2. Gå ind på appen Galaxy Wearable. Hvis nødvendigt, update den seneste           
version. 

3. Tryk på Get started og vælg din enhed. 
4. Følg vejledningen for at færdiggøre tilslutningen.  

 
Brug touch-funktionen 
Brug touch-områderne på høretelefonerne til at styre din musik, opkald og           

andre nyttige genveje uden at skulle tage din telefon frem. 
● Enkelt tap: Tap let på touchpad’en for at afspille eller pause en sang 
● Double-tap: Tap 2 hurtige gange på touchpad’en for at spille den næste            

sang/Besvare eller afslutte en samtale/Sæt aktuel samtale på pause og          
besvar et andet indgående opkald/Skift mellem et aktuelt opkald og et opkald            
som er sat på pause. 

● Triple tap: Tap 3 hurtige gange på touchpad’en for at afspille den tidligere             
sang eller for at starte den aktuelle sang forfra. 

● Tryk og hold: Tryk og hold touchpad’en for at aktivere en brugerdefineret            
genvej/Afvise et opkald/Tænd eller sluk for mikrofonen under en         
samtale/Genfind en samtale som er sat på pause, når den aktuelle samtale er             
afsluttet.  

 


