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Specifikationer 
- Driver: 13,4mm dynamisk 
- Høretelefonernes vægt: 4,7g 
- Frekvensgang: 20Hz - 20kHz 
- Bluetooth version: BT 5.0 
- Opladerinterface: Ledning: USB Type-C 
- Kapacitet: opladningsboks: 420mAh 
- Mikrofonens sensitivitet: 38 dB ± 2dB 
- Beskyttelse: Sprøjtesikker, IPX4 
- Trådløs rækkevidde: 10m 
- Fuld opladning af høretelefoner + opladningsboks: 80 min. 
- Høretelefonernes batteri: 35mAh (per høretelefon) 
- Hurtig opladning: 10 min. giver 10 timer (opladningsboks + høretelefoner) / 10            

min. giver høretelefonerne 2 timers afspilningstid  
 
Tilslutning og brug 
Åben opladningsboksen for at tænde OnePlus høretelefonerne. Placer dem i          

opladningsboksen og luk låget for at slukke dem.  
For at tilslutte en ny enhed eller tilslutte igen, venligst tænd GPS-lokationen,            

Wi-Fi / Mobildata og Bluetooth i notifikations-menuen eller telefonens indstillinger. 
Åben boksen mens høretelefonerne er inde i opladningsboksen og hold          

set-up knappen inde i 2 sekunder. Indikatorlampen på opladningsboksen vil blinke           
hvidt. Høretelefonerne vil nu være klar til tilslutning.  

● Hvis boksen åbnes for første gang, vil OnePlus høretelefonerne automatisk          
være tilgængelige for tilslutning. Hvis en OnePlus telefon bliver brugt, vil           
telefonen automatisk poppe op med en animering om at tilslutte          
høretelefonerne. Følg vejledningen for at tilslutte telefonen med dine OnePlus          
høretelefoner. 

● Når fabriksindstillingerne er gendannet, vil tilslutningsarkiverne blive slettet.        
Hvis boksen åbnes for første gang, vil OnePlus høretelefonerne automatisk          
blive tilgængelige for tilslutning.  
Hvis en OnePlus eller Android telefon med en Fast Pair funktion bliver            
benyttet, skal du aktivere Bluetooth på telefonen og åben opladningsboksen til           
OnePlus høretelefonerne. Telefonen vil automatisk poppe op med en         
animering om at tilslutte høretelefonerne. Følg vejledningen for at tilslutte          
telefonen med OnePlus høretelefonerne.  
Når tilslutningen til høretelefonerne er succesfuld, vil de automatisk tilsluttes          
den enhed, som de er blevet koblet til hver gang de tændes. Hvis             
gen-tilslutningen fejler, så åben Bluetooth indstillinger på din enhed og tryk           
Previously Connected Devices og søg efter OnePlus Buds og tryk på           
høretelefonerne for at tilslutte dem.  
 

 



 

Hvis høretelefonerne har været frakoblet din enhed, fordi du har været for            
langt væk, og du kommer tilbage til den trådløse rækkevidde på 10 meter inden for               
10 minutter, vil de automatisk tilsluttes din enhed igen. Hvis de ikke vil tilsluttes inden               
for 10 minutter, vil høretelefonerne automatisk slukke. Hvis dette er tilfældet, kan du             
sætte høretelefonerne i opladningsboksen, lukke låget og så åbne dem for at prøve             
at tilslutte igen.  

 
 

Funktioner og betjening 
Opkaldsfunktioner: 

● Tag et opkald: dobbelt-klik på touch-området af høretelefonen. 
● Afslut et opkald: dobbelt-klik på touch-området af høretelefonen. 
● Afvis et opkald: tryk og hold touch-området på høretelefonen inde i 5            

sekunder.  
 
Musik/standby: 

● Dobbelt-klik den højre eller venstre høretelefon for at afspille det næste           
nummer  

● På OnePlus telefonen, gå til Bluetooth & Device Connection – Tidligere  
● Tilsluttede enheder, tryk på OnePlus høretelefonernes ikon for at tilpasse          

dobbelt-klik funktionen i enhedens detalje grænseflade. (Bemærk: Denne        
funktion er i øjeblikket kun tilgængelig på OnePlus 6 eller nyere version.) 

● Valgmulige funktioner: Play/pause, næste nummer, tidligere nummer og væk         
default stemmeassistent.  

 
Opladning af høretelefonerne og boksen  
Hvis høretelefonerne er placeret i opladningsboksen, vil indikatorlampen vise         

batteriniveauet af høretelefonerne og ignorere batteriniveauet af boksen. Tag         
høretelefonerne ud. Indikatorlampen vil vise batteriniveauet af opladningsboksen.        
Sæt dem i opladningsboksen for at oplade dem: Opladningsforbindelserne i bunden           
af høretelefonerne skal være rene, da dette kan påvirke opladningen. Du kan tilslutte             
opladningsboksen til en strømkilde gennem det strømkabel der følger med pakken.           
Hvis indikatorlampen af boksen altid er rød, oplades opladningsboksen. Hvis den           
lyser grøn betyder det, at opladningen er fuldendt.  

  

 


