Brugermanual
Trådløse stereo-høretelefoner

Produktspecifikationer
Produktnavn: SONITUM GOLD
Bluetooth-version: 5.0
Batteristrøm: 5 V jævnstrøm
Batteri – høretelefon: 30 mAh
Batteri – opladningsetui: 300 mAh
Funktionstid: ca. 3-4 timer
Følsomhed: 92 ± 3 dB
Frekvens: 20-20.000 Hz
Impedans: 32 Ω
Understøttede profiler: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Betjeningsanvisninger
Funktion – begge:
Tryk én gang: Afspil/sæt på pause, besvar/afslut opkald
Tryk to gange på V: Gå til næste sang
Tryk to gange på H: Gå til forrige sang
Tryk tre gange på V: Skru ned for lyden
Tryk tre gange på H: Skru op for lyden
Tryk i to sekunder: Afvis opkald

Tryk i to sekunder og slip: Aktivér stemmeassistent

Produktoversigt

○,1Opladningsetui
○,4Støvtæt net

○,2Lysdiode på opladningsetui
○,5Berøringsområde

○,3Opladningsstik
○,6Mikrofon

○,7Opladningsstik på høretelefon ○,8Knap på opladningsetui

Opladning
Opladning med opladningsetui: Etuiets grønne lysdiode blinker langsomt.
Opladning med ørepropper: Etuiets røde lysdiode blinker langsomt.
Under opladning med høretelefonerne: Lysdioden lyser konstant blåt.
Opladningstid: ca. 40-60 minutter.

Advarsel
1. For at sikre optimal batterilevetid skal høretelefonerne og opladningsetuiet oplades mindst en gang om
måneden.
2. Tryk på knappen på opladningsetuiet for at starte opladningen, hvis høretelefonerne placeres i
opladningsetuiet i slukket tilstand .
3. Brug 5 V/1 A-opladeren ved opladning med opladningsetuiet. Brug ikke opladeren til hurtig opladning med
over 5 V, da det kan medføre beskadigelse af opladningsetuiet.

Parring
Trin 1: Tag høretelefonerne ud af opladningsetuiet en ad gangen, eller tryk længe på høretelefonerne for at
tænde for dem. De parres automatisk med hinanden.
Trin 2: Slå derefter Bluetooth til på enheden, de skal parres med, for at søge efter "SONITUM GOLD", og klik

for at oprette forbindelse til enheden. Herefter høres beskeden "Bluetooth connected" (Bluetooth tilsluttet).

※Når høretelefonerne er parret med en enhed, opretter de automatisk forbindelse til denne enhed, når de
tages ud af opladningsetuiet.

Sådan tændes høretelefonerne
Metode A. Tryk på berøringsområdet i to sekunder.
Metode B. Tag høretelefonerne ud af opladningsetuiet. Herefter tændes og parres de automatisk.

Sådan slukkes høretelefonerne
Metode A. Tryk på berøringsområdet i fem sekunder.
Metode B. Placer høretelefonerne i opladningsetuiet. Herefter slukkes de automatisk og oplades.
※Når en høretelefon ikke har været i brug i tre minutter, slukkes den automatisk.

Opkald
Når høretelefonerne er forbundet med en mobiltelefon, høres der en besked på engelsk, når der kommer et
opkald. Tryk på en af høretelefonerne for at besvare opkaldet. Tryk i to sekunder for at afvise opkaldet. Tryk
én gang på en af høretelefonerne for at afslutte opkaldet.

Ofte stillede spørgsmål
A. Høretelefonerne kan ikke tændes
Kontroller, om der er strøm på høretelefonerne (tilslut opladningsetuiet til en strømkilde via USB-stikket, og
lad høretelefonerne op i opladningsetuiet i mere end en time).

B. Der er kun lyd i den ene høretelefon, eller høretelefonerne kan ikke parres
1. Sørg for, at der er strøm på begge høretelefoner, og at de kan tændes normalt.
2. Tryk på høretelefonerne, når der er slukket, i syv sekunder for at nulstille til fabriksindstillinger.
3. Tryk på høretelefonerne i to sekunder, eller tag dem ud af opladningsetuiet (når der er strøm på
opladningsetuiet). Høretelefonerne tændes automatisk, hvorefter de kan forbindes med enheden.

C. Mobiltelefonen kan ikke finde høretelefonerne
1. Kontroller, at der er tændt for de to høretelefoner.
2. Kontroller, om høretelefonerne er forbundet med andre enheder.
3. Ophæv parringen, og opret forbindelse igen.

D. Lyden hakker eller afbrydes under opkald eller afspilning af musik
1. Høretelefonerne er ved at løbe tør for strøm.
2. Der er over 10 meter mellem mobiltelefonen og høretelefonen.
3. Der er noget, der blokerer for signalet mellem mobiltelefonen og
høretelefonen, f.eks. en væg.
4. Højre og venstre høretelefon er ikke parret og synkroniseret og skal derfor slukkes og parres igen.

Bemærk
1. Produktet indeholder ingen dele, brugeren selv kan reparere.
2. Nedsænk ikke høretelefonerne i væske, og sørg for, at de ikke bliver våde, f.eks. i regnvejr.
3. Hold høretelefonerne væk fra varme overflader, direkte sollys og åben ild, da det kan medføre ødelæggelse
af batteriet.
4. Undlad at adskille produktet.

FCC-erklæring
Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af love og regler
kan medføre, at brugerens ret til at betjene udstyret bortfalder.
Dette udstyr er blevet testet, og det er fastslået, at det overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i
henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet på at yde rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens i installationer i boliger. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, hvis det
ikke installeres og bruges i overensstemmelse med anvisningerne, og forårsage skadelig interferens i
radiokommunikation. Der er dog ingen garantier for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation.
Hvis udstyret forårsager skadelig interferens i radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket man kan afgøre ved at
tænde og slukke for udstyret, kan brugeren forsøge at afhjælpe
denne interferens ved hjælp af en eller flere af følgende metoder:
- Vend modtagerantennen i en anden retning, eller flyt den.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

-- Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af produktet er underlagt følgende to betingelser (1)
Enheden må ikke fremkalde skadelig interferens, og (2) enheden skal kunne modstå enhver interferens,
herunder interferens der kan medføre uønsket funktion.

Fremstillet i Kina

