Brugermanual til Baseus Encok W04
TWS Bluetooth Høretelefoner

Specifikationer
-

Bluetooth version: v5.0
Trådløs rækkevidde: op til 10m
Frekvensområde: 20Hz-20kHz
Højttalere: 2 x 13mm
Impedans: 32 Ohms
Afspilning af musik: op til 6 timer
Opladningstid: 1,5 timer (høretelefoner); 3 timer (opladningsboks)
Opladningsboksens kapacitet: 400mAh
Høretelefonernes batterikapacitet: 37mAh hver
Vandafvisende certificering: IP54

Parring
Hold venligst høretelefonerne inden for 1 meters afstand fra din telefon ved
første parring.
Åben opladningsboksens etui og højre og venstre høretelefon vil automatisk
parres med hinanden. Herefter vil de gå i trådløs parrings-tilstand. Tænd den
trådløse funktion på din telefon, søg efter høretelefonerne og klik på dem for at
oprette forbindelse. Indtast adgangskoden “0000” ved parring (nogle telefoner
kræver en adgangskode ved parring, og andre gør ikke). Start venligst forfra og prøv
igen hvis parringen ikke lykkedes. Indikatoren vil slukke efter en vellykket parring.

Funktioner
For at bruge begge høretelefoner skal du åbne opladningsboksens etui eller
trykke på touch-området på den venstre og højre høretelefon i 3 sekunder for at
tænde dem. For at slukke dem skal du blot lægge dem tilbage i opladningsboksen
eller holde venstre og højre touch-område inde i 3 sekunder.
Hvis blot du skal bruge den ene høretelefon, skal du åbne opladningsboksens
etui og tage den ene høretelefon ud af boksen – den vil gå i enkel
høretelefon-tilstand. Dobbelt-tryk på høretelefonen for at Afspille/Pause musikken
eller Besvar/Afslut et opkald. Hold fingeren på høretelefonen i 3 sekunder for at
afvise et opkald. For at slukke den, skal du blot lægge den tilbage i
opladningsboksen.
Når de er i musik-tilstand, ser følgende funktioner således ud:
- Sidste/Forrige sang: 3 tryk på den venstre høretelefon
- Næste sang: 3 tryk på den højre høretelefon
- Afspil/Pause: dobbelt-tryk på den højre høretelefon
- Stemmeassistent: dobbelt-tryk på venstre høretelefon
Når de er i opkalds-tilstand, er funktionerne følgende:
- Besvar/Afslut et opkald: dobbelt-tryk på venstre eller højre høretelefon
- Afvis et opkald: hold fingeren inde i et par sekunder på højre eller venstre
høretelefon

Når høretelefonerne er placeret i opladningsboksen, og dermed begynder at
oplade, vil LED-lyset yderst til venstre og yderst til højre lyse op. Under opladning vil
alle LED-lys lyse op. LED-lyset indikerer også batteristatussen.
- En LED: 25%
- To LED: 25% - 50%
- Tre LED: 50% - 75%
- Fire LED: 75% - 100%
For at gendanne fabriksindstillingerne skal du slukke for de
trådløse-funktioner på de omgivende telefoner. Herefter skal du tage
høretelefonerne ud af opladningsboksen og trykke 3 gange på touch-området,
mens det hvide lys blinker. Vent 3 sekunder før du sætter dem tilbage i
opladningsboksen. Gendannelsen af fabriksindstillingen er nu færdig.

