Tack för att du valde att köpa dessa Bluetooth Sport hörlurar. Vi hoppas att du blir nöjd!
Denna bruksanvisning får dig att komma igång med användningen av hörlurarna och gör att du får så mycket glädje utav
dem som möjligt.
Det rekommenderas att använda originalladdarsladden vid laddning av hörlurarna. Användning av andra laddare kan skada
hörlurarna. Säkerställ att likspänningen i sladden är på 5V med en ström på mer än 100mAh.
LADDNING AV DINA BLUETOOTH HÖRLURAR:
Dessa Antares Bluetooth hörlurar levereras med ett inbyggd och icke-uttagbart litiumbatteri. Vänligen försök inte att ta
ut batteriet då det vill förstöra hörlurarna.
1. Säkerställ att hörlurarna är avstängda innan de laddas.
2. Anslut USB-sladden till hörlurarna på sidan av kontrollenheten. Rött ljus kommer att lysa när hörlurarna laddas.
3. Laddningstiden är ungefär 1–2 timmar. Det röda ljuset kommer att släckas när hörlurarna är fulladdade.
TÄND/SLÄCK HÖRLURARNA:
För att tända Bluetooth hörlurarna trycks på flerfunktionsknappen i 3 sekunder.
För att släcka Bluetooth hörlurarna trycks igen på flerfunktionsknappen i 3 sekunder. Det röda LED-ljuset kommer att
blinka och hörlurarna har släckts.
PARNING OCH ANSLUTNING AV BLUETOOTH HÖRLURARNA:
1. Vänligen håll hörlurarna och din andra enhet relativt nära varandra.
2. Tryck på flerfunktionsknappen i 4 sekunder. Håll kvar tills du hör en röstindikator som säger ”pairing” eller tills blått och
rött ljus blinkar växelvis.
3. Aktivera Bluetooth funktionen på din andra enhet och sök på och markera hörlurarna.
4. Om din enhet kräver ett lösenord anges 0000 (förinställt lösenord).
5. Du kommer att höra en röstindikator som säger “connected” när enheten är ansluten.
Observera:
 Parningstiden tar högst 120 sekunder. Om ljuset släcks innebär det att parningen har stoppats. Om parningen inte
lyckas behöver stegen ovan upprepas igen.


Bluetooth hörlurarna kommer automatiskt att återanslutas till nyligen anslutna enheter varje gång hörlurarna och
enheten är igång.

HANTERING AV SAMTAL:
Vid inkommande samtal kommer hörlurarna att meddela uppringningsnumret.
1. För att besvara ett samtal trycker man en gång på flerfunktionsknappen.
2. För att avsluta ett samtal trycker man igen en gång på flerfunktionsknappen.
3. För att avvisa ett samtal trycker man på flerfunktionsknappen i 2 sekunder.
4. För att ringa upp det senaste numret trycker man två gånger på flerfunktionsknappen inom 1 sekund.
5. För att besvara ett andra inkommande samtal trycker man en gång på flerfunktionsknappen för att avsluta det
igångvarande samtalet, och sedan trycker man igen på flerfunktionsknappen för att besvara det andra samtalet.
6. Om det första samtalet inte ska avslutas medan det andra samtalet besvaras trycker man två gånger på
flerfunktionsknappen inom 1 sekund.
7. För att återgå till det första samtalet trycker man två gånger på flerfunktionsknappen inom 1 sekund.
8. För att avsluta det andra samtalet och återgå till det första samtalet trycker man en gång på flerfunktionsknappen.
LYSSNA PÅ MUSIK:
1. Tryck kort på volymknappen (+) eller (-) för att justera volymen upp eller ned.
2. Ett långt tryck på volymknappen (+) tar dig till nästa låt och (-) tar dig tillbaka till den föregående låten.

