ANVÄNDARINSTRUKTION
Specifikation E7
Belastningsimpedans: 16Ω
S/N: ≥ 85dB
Frekvensområde: 20Hz-20kHz
Strömförsörjning via: internt litiumbatteri eller mikro USB-kabel
Ljudkälla /Audio: iPhone, iPad, Smartphone, Notebook, MP3, MP4, etc
Funktion: Bluetooth, Mikrofon
Storlek: 166x92x181mm

Viktig information - när audiokabeln är ansluten:
1. - är brusreduceringsfunktionen AV (OFF)
2. - och man vill lyssna på musik måste hörluren vara PÅ (ON).

Batteri hantering
Den här produkten har ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. Ladda batteriet
minst 8 timmar innan du använder hörlurarna för första gången.
● Uppladdningsbara batterier skall endast laddas upp under en vuxen persons
överinseende.
● Använd endast den medlevererade mikro USB-kabeln för att ladda batteriet.
Felaktig laddning kan skada batteriet och hörlurarna.
● Försök inte öppna hörlurarna för att komma åt det uppladdningsbara batteriet. Det
finns inga utbyttbara delar inuti.
● Låt inte små barn leka med hörlurarna eller kablarna, dom kan skada sig.
● Tänk på att hörlurarna innehåller ett batteri så håll hörlurarna borta från öppen eld
så de inte exploderar. När det är dags att slänga hörlurarna så lämna dem på en
lokal återvinningscentral (ÅVC).

Att komma igång
Sätt på hörluren genom att sätta
PÅ/AV-omkopplaren i läge ”NC”.
3.5mm audiokabel

Volym Upp/Föregående (låt/spår)
Volym Ner/Nästa (låt/spår)
Mikro USB-kabel för laddning
Spela/Stopp, Svara samtal
LED

A3.5mm kontakt
- ingång /AUX IN
Mikrofon
PÅ/AV
Brusreducering (NC)
Bluetooth

USB för laddning
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Justerbar längd

Justerbar vinkel

Justera genom att
vrida vänster och
höger öronkåpa.

Sätt på Dig hörlurarna

Bluetooth anslutning
Parkoppling/anslutning av hörlurarna mot din "smarta"-enhet (enheten ska vara inom
10 meter från hörlurarna):
1. Aktivera kopplingsläge på hörlurarna genom att vrida omkopplaren i läge "BT".
LED-lampan kommer att blinka i blått.
2. Slå på Bluetooth-funktionen på din enhet, (se enhetens bruksanvisning för vidare instruktion).
3. Välj "Sök" eller "Upptäck"-enheter.
4. Välj "E7".
5. Skriv in lösenordet eller PIN 0000, om det behövs.
6. Tryck på Enter-tangenten.
När du har slutfört stegen ovan kommer ett meddelande på din "smarta"- enhet att
visa att enheten är parkopplad till hörlurarna.
Vid misslyckad parkoppling, stäng av hörlurarna och starta om proceduren från
början. Om Bluetooth menyn på din "smarta"- enhet är öppen när du startar om
hörluren kommer Du att se att Bluetooth anslutningen sker automatiskt

Funktionsbeskrivning
Spela musik från din "smarta"-enhet

Produktvård
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● Utsätt inte hörlurarna för omild hantering. Böj inte hörlurarna ovarsamt.
● Utsätt inte hörlurarna för fukt, kyla, extrem eller långvarig hetta eller andra skadliga
förhållanden. Undvik att förvara hörlurarna i fuktiga eller våta utrymmen, de är inte
vattentäta.
● Rengör med en mjuk trasa eller fuktigt sämskskinn. Använd ALDRIG
lösningsmedel.
● Hörlurarna skall endast öppnas av kvalificerad personal.
● Enheten innehåller magneter. Håll magnetiskt känsliga produkter som kreditkort
och video-skärmar på behörigt avstånd från dessa hörlurar för att undvika skada.

