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HANDLEIDING 

HANDLEIDING 



FUNCTIES 
 
 

Status  
 

LED-Indicator 
 

Koppelstatus  
 

Rode en blauwe LED-lichten knipperen 
afwisselend 

Aanzetten Blauw LED-licht blijft continu branden, blauw 
LED-licht knippert langzaam tijdens het 
afspelen van muziek 

Inschakelstatus Meerkleurig decoratief LED-licht blijft 
continu branden, kan uitgeschakeld worden 
via knop 

Standby/ TF-Modus Standby 
 

Blauw/Groen LED-licht blijft continu branden 
 

TF-Modus afspelen Groen LED-licht knippert langzaam  
 

 
Oplaadstatus  

 

Rood LED-licht blijft continu branden en gaat 
uit nadat het apparaat volledig is opgeladen 

 

BELANGRIJKSTE OPERATIES  
 
Aanzetten 

Houd de   knop 2 seconden ingedrukt. Het blauw LED-licht zal 2 seconden 
branden en de koptelefoon gaat aan. Tegelijkertijd zal het meerkleurige 
decoratieve LED-licht ook aan gaan. 
 
Uitschakelen 

Druk langdurig de  knop. Het blauw LED-licht zal 2 seconden branden en de 
koptelefoon wordt uitgeschakeld. Tegelijkertijd zal ook het meerkleurige 
decoratieve LED-licht uitgeschakeld worden. 

INSTRUCTIES KNOPPEN 
 
Bluetooth-verbinding 
Nadat de koptelefoon aangezet wordt zit het automatisch in de 
koppelingsmodus. Zoek in de Bluetooth-lijst van uw telefoon naar "B9" om 
verbinding te maken. Indien de Bluetooth-verbinding verbroken is zal de 
koptelefoon automatisch terug naar de koppelingsmodus gaan en kan deze 
opnieuw worden gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat. 
 
Volumeregeling 

Druk kort op  en  om het volume te regelen. 
 
 
 



Muziekselectie 
Hou  ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan 

Hou  ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan 
 
Afspelen/Pauzeren/Bellen 
 

• Muziek afspelen: Druk kort op de doobs-knop. 
• Muziek pauzeren: Druk kort op de doobs -knop. 
• Oproep beantwoorden: Druk kort op de doobs -knop terwijl u gebeld 

wordt.  
• Ophangen: Druk kort op de doobs -knop om een gesprek te beëindigen.  
• Oproep weigeren: Houd de doobs-knop lang ingedrukt terwijl u gebeld 

wordt 
 

Inschakelmodus 
Houd de Aan-/Uitknop 2 seconden ingedrukt. De koptelefoon gaat aan en rode 
en blauwe LED-lichten zullen afwisselend knipperen. De koptelefoon gaat in 
koppelingsmodus en het meerkleurige decoratieve LED-licht zal tegelijkertijd 
aangaan. 

Knoppen 
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1 TF-kaart poort

2 doobs-knop

3 aan/uit-knop

4 vol +/ volgend nummer

5 vol -/ volgend nummer

6 3,5 mm audiopoort

7 LED-indicator

8 USB-oplaadpoort

9 microfoonpoort



 

BESCHRIJVING MODUS 
 
Bluetooth-koppeling 
 
Nadat de koptelefoon aangezet wordt zit het automatisch in de 
koppelingsmodus waardoor rode en blauwe LED-lichten afwisselend zullen 
knipperen. Zet Bluetooth aan op uw mobiele telefoon, zoek naar en klik op "B9" 
om verbinding te maken. Nadat de koppeling succesvol is zal blauw LED-licht 
continu branden. Blauw LED-licht knippert langzaam tijdens het afspelen van 
muziek 
 
Meerkleurige decoratieve LED-bediening 
Het meerkleurige decoratieve LED-licht verandert terwijl de koptelefoon 
aanstaat voortdurend van kleur. U kunt dit aan-/uitzetten door de "Vol +" en 
"Vol-" knoppen gedurende 6 seconden in te drukken. 
 
TF-modus muziek afspelen 
 
1. Steek de TF-kaart in de koptelefoon wanneer deze is uitgeschakeld, de 

koptelefoon zal nadat hij aangezet wordt in de Bluetooth-modus zijn. Druk 
kort op de aan-/uitknop om over te schakelen naar de TF-kaart 
afspeelmodus. 

2. Steek de TF-kaart in de koptelefoon wanneer deze is uitgeschakeld, de 
koptelefoon zal automatisch in de TF-kaartmodus zijn. Druk kort op de aan-
/uitknop om terug te schakelen naar de Bluetooth-modus. 

 
Automatisch uitschakelen en verbinden over lange afstand 
 
1. Als de Bluetooth-verbinding is verbroken zal de koptelefoon na 5 minuten 

automatisch uitgeschakeld worden. 
2. De koptelefoon geeft wanneer deze buiten het effectieve bereik is aan dat 

de verbinding verbroken is. Als hij binnen 5 minuten weer in het effectief 
Bluetooth-bereik is, zal hij automatisch terug verbinding maken met uw 
telefoon. (Als dit langer dan 5 minuten duurt, wordt de koptelefoon 
automatisch uitgeschakeld) 

 
 

ANDERE FUNCTIES 
 
EQ-modusschakelaar 
Druk tijdens het afspelen van muziek tegelijkertijd kort op "Vol +"- en "Vol-" 
knoppen om van EQ-modus te wisselen. De standaardinstelling is normale 
geluidskwaliteit. Bij eenmaal schakelen zit de koptelefoon in de modus voor 
diepe bas, bij tweemaal schakelen schakelt u terug naar normale geluidskwaliteit. 
 
Taalschakelaar  
Dubbelklik terwijl de koptelefoon via Bluetooth gekoppeld is op de "Vol +"-knop 
om van taal te wisselen. 



 
Oplaadmodus  
Nieuwe koptelefoons worden opgeladen geleverd en kunnen opnieuw worden 
opgeladen. Laad de batterij ongeveer 3 uur op via een USB-oplaadkabel als deze 
bijna leeg is. De koptelefoon wordt tijdens het opladen automatisch 
uitgeschakeld. Een rood LED-licht blijft continu branden en gaat uit nadat het 
apparaat volledig is opgeladen 
 
Batterijstatus 
Wanneer de koptelefoon verbonden is met een IOS-apparaat, wordt de huidige 
batterijstatus van de koptelefoon weergegeven in de rechterbovenhoek van het 
scherm. 
 
Kabelmodus 
 
1. Aan: Als deze modus aanstaat en u de audiokabel aansluit, kan de 

koptelefoon niet aangezet worden. U kunt enkel naar muziek luisteren 
afkomstig van de audiokabel. 

2. Uit: Als deze modus uit staat met de audiokabel aangesloten kan de 
koptelefoon niet worden aangezet en kunt u naar muziek luisteren 
afkomstig van de audiokabel.  

Opmerking: Koppel de audiokabel los en zet de koptelefoon aan als u de 
Bluetooth Modus of TF Modus wilt gebruiken. 

SPECIFICATIES 
 

Ondersteunde profielen A2DP/AVRCP/SMP/HFP 

Acceptabel bereik 8 ̴ 10 m 8 ̴ 10 M  

Weerstand 32Ω ± 15%  

Gevoeligheid 108 ± 3dB bij 1K Hz  

Frequentiebereik 20 Hz ̴ 20K Hz  
 

 
 

 
Paklijst 

1. Bluetooth koptelefoon  4. Audiokabel 

2. Gebruikershandleiding 5. Garantiebewijs 

3. USB-oplaadkabel 6. Certificering 

Laadspanning: 5V  Werkspanning: 3.0 4 2V 

Laadstroom: 2A  Werkstroom: 18 

 
 



VOORZORGSMAATREGELEN 
 
Tips  
 
1. Laad de koptelefoon met een 5V 1A/ 5V 2A - oplader op, hoogspanning kan de 
koptelefoon namelijk beschadigen. 
 
2. Als de koptelefoon meer dan 3 maanden niet is gebruikt, moet deze voor 
gebruik worden opgeladen. 
 
3. Als u de koptelefoon gedurende een lange tijd niet gebruikt, raden we u aan 
om de batterij elke 3 maanden op te laden voor de conditie van de batterij. 
 
Opgepast 
 

1. Plaats de koptelefoon niet in een omgeving met hoge temperaturen of in 
direct zonlicht. 
 

2. Plaats de koptelefoon niet in de buurt van vuur of een andere te warme 
omgeving. 
 

3. Plaats de koptelefoon niet in een extreem vochtige omgeving en dompel 
het niet onder in water. Houd de koptelefoon altijd droog. 

 
4. Laad de koptelefoon niet met een ander apparaat dan de door ons 

geleverde USB-oplaadkabel. 
 

5. Gelieve niet te demonteren, repareren of wijzigen. 
 

6. Pas op voor overmatige botsing, neem bij schade (zoals deuken, 
vervorming, corrosie, etc.) contact met ons via de contactgegevens op 
de garantiekaart. 
 

7. Als de koptelefoon een abnormale geur afgeeft, oververhit raakt, 
vervaagt van kleur of vervormd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik 
van de koptelefoon en neem contact met ons op.  
 
 

Waarschuwing  
 
Als u de koptelefoon gedurende langere tijd met een hoger volume gebruikt, kan 
dit uw gehoor beschadigen 


