
Brugermanual til Samsung Galaxy
Buds Pro SM-R190



Specifikationer
- Bluetooth: 5.0
- BT Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Afspilningstid (ANC og Bixby stemmeassistent ON): 5 – 18 timer med

Opladningsboks
- Afspilningstid (ANC og Bixby stemmeassistent OFF): 8 – 28 timer med

Opladningsboks
- 3 mikrofoner: 2 ydre og 1 indre
- Hurtig opladning: 5 minutters opladning / 1 times afspilning
- Højttaler: tovejs 11mm woofer, 6.5mm tweeter
- OS krav: Android 7.0 eller nyere, 1.5GB eller nyere
- Earbud batterikapacitet: 61mAh
- Opladningsboksens batterikapacitet: 472mAh
- Vandtæt certificering: IPX7
- Earbud mål: 2,05 x 1,95 x 2,08 cm
- Opladningsboksens mål: 5,00 x 5,02 x 2,76 cm

1. Øretip
2. Mikrofon
3. Opladningskontakter

4. Touchpad
5. Mikrofon
6. Touch-sensitive sensorer



Opladning af batteriet
Boksen til dine earbuds er også deres oplader. For at oplade dine earbuds,

følg venligst instruktionerne nedenfor:
1. Placer dine earbuds i opladningsboksen. Sæt ikke dine earbuds i boksen hvis

de er våde eller beskidte, da det kan påvirke opladningen.
2. Luk opladningsboksen og enten forbind USB-kablet eller placer

opladningsboksen på en trådløs oplader. Både earbuds og opladningsboks
oplades samtidigt.

Når du forbinder earbuds med opladningsboksen vil LED-indikatoren blinke
bestemte farver, som hver især indikerer batteriets niveau.

● Grøn: Fuldt opladt eller over 60% batteri.
● Gul: Mellem 30% og 60% batteri.
● Rød: Oplader eller under 30% batteri.
● Blinkende rød: Opladningsfejl. Tilslut boksen og earbuds igen. Hvis fejlen

opstår igen, så kontakt venligst et Samsung Service Center for hjælp.

1. Earbud batteriindikator
2. Opladningsboksens batteriindikator



Fastgør og bær dine earbuds
Før du begynder at bruge dine earbuds, skal du være sikker på, at du har

fastgjort øretipperne. Uden dem kan du skade dine øre.

1. Vælg den størrelse øretip, som passer dit øre bedst.
2. Det runde hul i øretippen skal sættes ned over fastgørelseskrogen på din

earbud. Træk herefter forsigtigt i øretippen for at dække din earbud. Træk ikke
for meget i øretippen når du monterer eller afmonterer den, da dette kan
ødelægge den.

3. Følg samme procedure for den anden earbud.

Placer dine earbuds i dine øre for en komfortabel pasform

1. Placer dine earbuds i dine øre
med øretipperne rettet mod den nederste del
af dit øre.

2. Juster dine earbuds ved at
rotere dem til højre og venstre for bedst mulig
pasform.  Den touch-sensitive sensor vil
opfange at du bære dine earbuds og udsende
en lyd.



Forbind dine earbuds med din telefon
For at forbinde dine earbuds til en smartphone skal du installere Galaxy

Wearable appen. Du kan downloade appen fra Galaxy Store eller Google Play store.
Galaxy Wearable er kompatibel med udvalgte enheder, som benytter sig af

Android 7.0 eller senere med mindst 1.5 GB RAM. Understøttede enheder kan
variere alt afhængig af operatør og enhed. Nogle funktioner vil muligvis ikke være
tilgængelige. For absolut bedste resultat, skal du forbinde med kompatible Samsung
Galaxy enheder.

1. Åben opladningsboksen for at gå i Bluetooth parrings-tilstand.
● Du kan også gå i Bluetooth parrings-tilstand, mens du har dine earbuds

på, ved at trykke og holde højre og venstre touch-område nede på
samme tid.

2. Fra appen på din smartphone, tryk på ”Galaxy Wearable”. Hvis nødvendigt,
opdater appen til seneste version.

3. Tryk ”Get started” og vælg din enhed.
4. Følg anvisningerne for at færdiggøre tilslutningen.

Brug touch-kontrollerne
Brug touch-området på dine earbuds til at styre din musik, opkald og andre

brugbare genveje uden at skulle tage din telefon frem.

Enkelt tryk: Tryk let på touchpad’en én gang for følgende valgmuligheder:
● Afspil en sang
● Sæt en sang på pause

Dobbelt-tryk: Tryk hurtig på touchpad’en to gange for følgende
valgmuligheder:

● Afspil næste sang
● Besvar eller afslut et opkald
● Sæt nuværende opkald på hold og besvar et andet indgående opkald
● Skift mellem et nuværende opkald og et opkald sat på hold

Tredobbelt tryk: Tryk hurtig på touchpad’en tre gange for følgende
valgmuligheder:

● Afspil forrige sang
● Start den nuværende sang forfra

Tryk og hold: Tryk og hold på touchpad’en for følgende valgmuligheder:
● Aktiver en brugerdefineret genvej. Se ”Customize touch controls” for mere

information
● Afvis et opkald
● Tænd eller sluk mikrofonen under et opkald
● Hent et opkald som er sat på hold, når det nuværende opkald er afsluttet


