Tak fordi du har købt DUBUDS trådløse hovedtelefoner.
Læs omhyggeligt denne vejledning inden du bruger dine hovedtelefoner.
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BETJENINGSVEJLEDNING:
Skønt dine DUBUDS hovedtelefoner leveres med et delvist opladet batteri,
anbefales det, at du oplader hovedtelefonerne helt inden, du tager dem i
brug første gang.
OPLADNING AF OPLADNINGSETUI:
Tilslut opladeetuiet til det medfølgende USB-opladekabel, tilslut herefter til en
opladekilde. Opladeetuiet vil automatisk begynde opladning.

KONTROLLER OPLADEETUIETS BATTERISTATUS:
Når tilsluttet til en stikkontakt, vil en rød indikator vise,
at etuiet lades op.
Når etuiet er fuldt opladet, vil indikatoren lyse blåt.

HVORDAN MAN OPLADER HOVEDTELEFONERNE:
Tryk på knappen på opladeetuiet for at oplade hovedtelefonerne.

Ikke fuldt opladet

Fuldt opladet

HURTIG STARTGUIDE:

1
Tænd for trådløs
Tap på trådløs-ikonet på din håndholdte enhed.
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2
Tænd for hovedtelefonerne
Placer propper i ørerne,
Tryk på den højre props knap og hold den inde i 3 sekunder.
Du vil høre lyden:
"Power on, bip Pairing, bip bip". Slip herefter knappen.

3
Sådan tilsluttes hovedtelefonerne
Vent indtil DUBUDS hovedtelefoner vises i din telefon.
Tryk på ”DUBUDS Earbuds”; vent 1 eller 2 sekunder,
hvorefter du kan køre et bip, der betyder,
at du er tilsluttet.

DUBUDS Earbuds

Connected

4
Sådan parres dine hovedtelefoner
Tryk på den venstre props knap og hold den inde i 2 sekunder,
Du vil høre lyden: "Power on, bip Pairing, bip bip". Slip herefter knappen.
Der vil høres et andet bip, der betyder tilslutning af den anden øreprop.
Du kan nu begynde at lytte til din musik.

Bemærk: Hvis du har byttet om på rækkefølgen for punkt 4 og punkt 5 ovenfor,
og du er begyndt at lytte til musik med kun en øreprop tilsluttet, kan der opstå et
kortvarigt udfald i et sekund, mens den anden øreprop tilsluttes. Det kan tage
yderligere et sekund inden musikken vender tilbage.
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Calling

5
Sådan foretages/modtages et telefonopkald
Når din telefon ringer, mens du lytter til musik:
For at svare opkaldet, tryk på knappen på den primære
øreprop i dit øre.
For at afslutte opkaldet, tryk på knappen på den primære
øreprop igen, hvilket afslutter opkaldet.

Bemærk: Hvis du svarer opkaldet fra din telefon (ikke ved at trykke på øreproppen),
vil du ikke være i stand til at høre og tale til personen, i den anden ende, gennem
hovedtelefonerne.
Hvis du vil kommunikere med den anden person, skal du gå til indstillinger på din
telefon, og slå hovedtelefonerne til.

6
Foretage pause og afspille musik
Hvis du vil tale med nogen, og gøre en pause i musikken:
Hvis du vil gøre en pause, tryk på en af hovedtelefonerne én gang.
For at afspille musik igen, tryk på en af hovedtelefonerne én gang til.
Hvis du vil gå til den næste sang på din spilleliste:
Tryk på en af hovedtelefonerne to gange for at flytte til den næste
sang på din spilleliste.
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7
Sådan slukkes for hovedtelefonerne
Tryk på en af hovedtelefonerne.
Hold den inde i to sekunder.
Du vil høre lyden: "Power off".
Sæt hovedtelefonerne tilbage i opladeetuiet.

Gør og gør ikke
1.
2.
3.
4.
5.

Tryk ikke på produktet.
Udsæt ikke hovedtelefoner og opladeetui for unødigt tryk.
Brug ikke dette produkt under badning eller svømning.
Nedsænk ikke produktet i vand.
Sørg for at være på afstand af WiFi-routere eller andre trådløse enheder der
opererer ved 2,4 GHz, da disse kan interferere med dette produkt.
6. Efterlad ikke de trådløse hovedtelefoner, hvor det er nemt for børn at nå dem.
7. Advarsel: Trådløse hovedtelefoner er ikke et legetøj. Kom dem ikke i eller i
nærheden af munden.
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