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Specifikationer 

- Bluetooth version: 5.0 

- Bluetooth rækkevidde: 10m 

- Batterikapacitet på én høretelefon: 50mAh 

- Opladerkassens batterikapacitet: 2000mAh 

- Musiktid: 4 timer 

- Taletid: 4 timer 

- Vandtæt vurdering: IPX4 

 

Første gang du bruger høretelefonerne  

Sørg for at opladerkassen er opladt, og hvis ikke, bedes du venligst oplade den. Sæt begge 

høretelefoner i opladerkassen, hvorefter indikatoren vil lyse op for at indikere at der er strøm. Hvis 

den ikke lyser op, betyder det at opladerkassen er løbet tør for strøm.  

Tag høretelefonerne ud af opladerkassen og tag dem i ørerne. De tænder og parrer automatisk 

med din enhed (virker med tidligere parrede enheder). 

Tænd Bluetooth på din enhed og dan par med høretelefonerne (stemmen siger ”Connected” 

prompte). 

Når du bruger høretelefonerne for første gang eller efter ikke at have brugt dem i en længere 

periode, bedes du venligst oplade dem og opladerkassen. Hav dem venligst stående i et uforstyrret 

miljø og inde for 10 meter. Hvis ikke, kan høretelefonerne gå i baglås og frakoble.  

 

Hvordan bruges de 

Tænd: Hold den multifunktionelle knap nede i 3 sekunder eller tag dem ud af opladerkassen. De 

tænder automatisk. 

Sluk: Hold den multifunktionelle knap nede i 5 sekunder (det røde lys vil tænde) for at slukke. Du 

kan også sætte høretelefonerne i opladerkassen igen, hvorefter de automatisk vil slukke. 

Besvar og afslut opkald: Ved indkommende opkald skal du trykke på touch-knappen en gang for 

at besvare opkaldet, og trykke på touch-knappen endnu en gang for at afslutte opkaldet. 

Afvis opkald: Hold touch-knappen nede i 3 sekunder for at afvise opkaldet. 



Start Siri: Hold trykket nede på enten højre eller venstre høretelefon i 1 sekund, indtil du hører 

stemmen, hvorefter du slipper. Nu er stemmekontrollen aktiveret. *Understøtter kun Siri* 

NÆSTE/FORRIGE sang: Dobbeltklik på den højre høretelefon for at afspille den næste sang. 

Dobbeltklik på den venstre høretelefon for at afspille den forrige sang. 

Lydstyrke +/-: Tryk på den højre høretelefon 3 gange for at skrue op for lyden; tryk på den venstre 

høretelefon 3 gange for at skrue ned. Du kan også justere lydstyrken direkte på telefonen. 

En enkelt høretelefon: Når den primære høretelefon (R/højre) og den sekundære høretelefon 

(L/venstre) ikke er forbundet, skal du blot tage en af dem ud af opladerkassen. Høretelefonen 

tænder prompte, hvorefter det blå lys vil blinke i 3 sekunder. Når det blå og røde lys blinker 

skiftevis, skal du parre dem med din enhed via Bluetooth – du vil høre ”Connected” i 

høretelefonen. 

Særlig bemærkning: Høretelefonerne blev parret før de blev pakket ind, men du kan parre dem 

manuelt hvis nødvendigt, ved at følge disse trin: Sluk høretelefonerne og tryk derefter på knappen 

på begge høretelefoner samtidig, giv ikke slip de næste 10 sekunder. Det blå lys vil tænde, 

hvorefter de røde og blå lys vil blinke skiftevis. Slip knapperne – nu er høretelefonerne parret og 

klar til brug.  

 
 


