BTG02
Bluetooth modtager
Quick Start Guide

Tilslut dine høretelefoner med bluetooth enheder.

Vejledning

1. Skru op for lyden
2. Forrige nummer
3. Næste nummer
4. Skru ned for lyden
5.Multimedie-knap: Tænd/sluk,
besvar opkald/slut opkald
6. LED indikator lys
7. Aux-in Jack
8. Micro USB oplade port
9. Hul til ophæng
10. Clips
11. Mikrofon

ON/OFF
1. Tryk og hold multimedie-knappen nede i 3 sekunder. Enheden vil sige
“Power On”
2. Tryk og hold multimedie-knappen nede i 5 sekunder for at slukke
enheden.
LED indikatoren vil blinke RØD og herefter slukke.

1. Bluetooth parring
1. Så snart enheden er tændt vil den automatisk starte bluetooth
parrings mode. LED lyset vil begynde at blinke blå og rød.
2. Sørg for at Bluetooth mode er aktiveret på den enhed du vil parre
med.
3. Søg efter “BTG02” på din enhed og tilslut til denne.
4. Når din enhed siger at BTG02 er tilsluttet, er du klar til brug.

BEMÆRK: Denne enhed kan parres til flere end én bluetooth enhed.
Enheden kan huske op til 8 enheder. Den vil automatisk parre med den
første ledige enhed i hukommelsen.

2. At besvare et opkald
1. Tryk på multimedie-knappen for at besvare et opkald.
2. Tryk på multimedie-knappen igen for at afslutte opkaldet.
3. Hold multimedie-knappen nede i 2 sek. for at aktivere stemmegenkendelses-mode” hvis din enhed har en sådan.
4. Tryk to gange på multimedie-knappen for at foretage et genopkald.
5. Hvis du foretager et opkald kan din enhed spørge efter ”audio
output” – i så fald vælges “BTG02”.

3. Musik-kontrol
1. Tryk på multimedie-knappen for at starte og stoppe musikken.
2. Tryk på + knappen for at skrue op for musikken.
3. Tryk på – knappen for at skrue ned for musikken.
4. Tryk på

knappen for at hoppe til næste nummer.

5. Tryk på

knappen for at hoppe tilbage til forrige nummer.

4. Opladning
Tilslut micro USB kablet til micro USB porten i enheden og tilslut til
computer eller anden strømforsyning. Batteri indikatoren vil lyse rød
men skifte til blå når enheden er fuldt opladet.

5. LED koder
Parring: LED blinker rød og blå
Power On: LED blinker blåt tre gange
Power Off: LED blinker rødt tre gange
Standby: LED blinker blåt 2 gange for hvert femte sekund
Indkomne opkald: LED blinker blåt 10 gange
Advarsel for lavt batteri: LED blinker rødt to gange
Opladning: LED lyser konstant rødt
Batteri fuldt opladet: LED lyser konstant blåt

6. Tilbehør (medfølger):
USB lade kabel
Quick Start Guide

Bemærk:
1. Denne enhed er kompatibel med 99% af bluetooth enheder der er på
markedet. Nogle ældre Bluetooth enheder vil spørge efter en kode når
enhederne skal tilsluttes. Koden er ”0000”.
2. Der medfølger ikke høretelefoner.

