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1. Knapper og kontroller:

2. Betjening
2.1 Generelle funktioner:
Funktion

Vejledning

Tænde

Tryk og hold knappen
i 3 sekunder, når enheden er slukket.
(Den blå LED blinker langsomt, og der lyder et BIP).

Aktivere parringstilstand

Tryk på knappen
, mens enheden er slukket, og hold knappen
inde i 6 sekunder. (Den blå og den røde LED blinker hurtigt på skift, og
der lyder to BIP).

Parring

I parringstilstand skal du bruge en mobiltelefon med bluetooth eller en
anden bluetooth-enhed, som du kan parre øretelefonerne med.
(Nærmere oplysninger finder du i afsnit 2.2)

Afspil/ pause

Tryk på knappen
for at starte afspilning, når enheden står på
pause, og tryk på knappen
for at pause afspilningen, når
enheden spiller.

Skrue op

Langt tryk på knappen

for at skrue op.

Langt tryk på knappen

for at skrue ned.

Skrue ned
Forrige
Næste

Tryk på knappen
Tryk på knappen

for at springe til foregående musikfil.
for at springe til næste musikfil.

Slukke

Tryk og hold knappen
i 3 sekunder, når enheden er tændt. (Der
lyder et BIP, og alle LED-indikatorer slukker).

Advarsel for lavt batteriniveau

(Den røde LED blinker)

Oplade

Forbind opladeren til øretelefonernes ladeterminal. (Den røde LED
lyser konstant).

Besvare et opkald

Tryk og hold knappen

i 1 sekund, når telefonen ringer.

Afvise et opkald

Tryk og hold knappen
telefonen ringer.

i 2 sekunder for at afvise et opkald, når

2.2 Parring med mobiltelefon eller anden enhed
For at kunne anvende dine bluetooth øretelefoner, skal de først parres med din mobiltelefon eller PC.
Hvis dine bluetooth øretelefoner allerede er parret, genopretter de automatisk forbindelsen, når de
er indenfor rækkevidde af den enhed, de er parret med.
Sådan parrer du med en telefon
·Tænd din telefon og tjek, at Bluetooth-funktionen er slået til.
·Tænd Bluetooth øretelefonerne og aktivér parringstilstand.
·Søg efter Bluetooth-enheder på din telefon ved at følge vejledningen i manualen til telefonen. Kig i
vejledningen til din telefon for yderligere oplysninger.
·Efter nogle få sekunder viser telefonen en liste med navne på aktive Bluetooth-enheder. Vælg
“BTE-100”.
·Din telefon beder muligvis om en kode. Hvis det er tilfældet, skal du indtaste koden 0000 (4 nuller).
· Din telefon bekræfter parringen, og du er nu klar til at anvende dine øretelefoner.
Sådan parrer du med en computer
· Hvis din PC ikke har Bluetooth, kan du anvende en Bluetooth USB-adapter (medfølger ikke).
·Tænd Bluetooth øretelefonerne og aktivér parringstilstand.
· Åbn Bluetooth-menuen på din PC og søg efter Bluetooth-enheder. (Kig i vejledningen til PC'en for
yderligere oplysninger).
·Efter nogle få sekunder vises ”BTE-100” på listen over aktive Bluetooth-enheder. Vælg denne enhed
og vælg “connect” for at tilslutte.
·Din PC opretter nu forbindelse, og du er klar til at anvende dine øretelefoner.
2.3 Opladning af øretelefonerne
Øretelefonerne oplades via MicroUSB, enten ved tilslutning til en USB-port på en PC eller ved brug
af en ekstern USB-oplader (medfølger ikke). En fuld opladning tager ca. 2,5 timer. Når opladningen er
fuldt gennemført, slukker LED-indikatoren.
3. Tekniske specifikationer:
Parameter

Specifikation

Bluetooth version

V4.1

Bluetooth profiler

Understøtter A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0, A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5,
HSP1.0

Trådløs
rækkevidde

10 m

Frekvensgang

80Hz-20KHz

Udgangseffekt

10mW

Signal-/
Støjforhold

≥80dB

Forvrængning

≤5,0%

Spilletid

6 timer

Ladetid

2,5 timer

4. FAQ
1. Det er ikke muligt at tænde øretelefonerne?
Svar: Tjek, at batteriet er korrekt opladet. Dette kan tage op til 2,5 timer. LED-indikatoren er tændt,
mens opladning finder sted, og slukker igen, når enheden er fuldt opladet.
2. Der er ingen lyd i øretelefonerne?
Svar: Tjek forbindelsen mellem dine øretelefoner og telefonen eller PC'en. Hvis forbindelsen er gået
tabt, er du nødt til at parre enhederne igen.
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Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter
og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede
skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er
etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i
overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr
samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre
indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan
fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Inter Sales A/S erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af konformitetserklæringen kan fås hos:

Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danmark.
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