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Oplaaddoosje werkstatus 
Voor eerste gebruik de oordopjes in het oplaaddoosje plaatsen en de USB C oplaadkabel gebruiken 

om tegelijk het doosje en de oordopjes volledig op te laden. 

[zie afbeelding handleiding in doos] 

Oplaaddoos weergeeft op intelligente wijze het batterij niveau. 

Laadindicator oplaaddoos: controleer het batterijniveau van de laaddoos (het vermogen is 1% - 

100%) 

Linker oortje batterij indicator: geeft het oplaadlevel van het linkeroortje weer (5 streepjes, 20% voor 

elk streepje, 100% voor een volledig opgeladen oortje). 

Rechter oortje batterij indicator: geeft het oplaadlevel van het rechteroortje weer (5 streepjes, 20% 

voor elk streepje, 100% voor een volledig opgeladen oortje). 

Intelligent opladen 
Oortelefoon opladen: wanneer de oortjes in de oplaadbox wordt geplaatst, wordt deze automatisch 

opgeladen. Wanneer de oortjes in de oplaadstatus staat, brandt deze altijd een rood LED-lampje en 

volgt het display van de oplaadbox die overeenkomt met de voeding van het oortje; bij volledig 

opgeladen wordt de rode LED automatisch uitgeschakeld, de bijbehorende voeding op het display 

wordt binnen 5 seconden nadat het opladen vol is, uitgeschakeld. 

Opmerking: wanneer u de oortjes in de oplaadbox plaatst, drukt u zachtjes om deze te stabiliseren 

totdat het batterijniveau van de oortelefoon oplicht, zodat de oortelefoon contact maakt met de 

oplaadsonde om te voorkomen dat deze niet goed oplaadt. 

Hoe te dragen 
Kies oordopjes die geschikt zijn voor u uit de verschillende maten oorkappen die wij aanbieden. 

Wanneer oorkappen volledig in de buurt van oortelefoons liggen, krijgt u de beste geluidskwaliteit. 

Herinnering: uw linkeroor en rechteroor zijn mogelijk geschikt voor verschillende maten oorkappen 

(zie afbeelding A). Plaats een oortelefoon met oordopjes in uw gehoorgang en stem de oortelefoon 

fijn af op een stevige en comfortabele positie (zie afbeelding B). 

Koppeling 
1. Slimme en snelle verbinding 

Haal respectievelijk de linker / rechter oortelefoon uit de oplaadbox en de linker / rechter 

oortelefoon wordt automatisch ingeschakeld om te synchroniseren: wanneer de linker / rechter 

koptelefoon uit de oplaadbox wordt verwijderd, gaat het knipperende blauwe koptelefoon aan en 

wordt automatisch gekoppeld . Nadat de eerste stap is geslaagd, knipperen de rode en blauwe 

lichten van de linker-oortelefoon afwisselend en is het rechter-koptelefoonlicht uit. Op dit punt 

begint het de Bluetooth-verbinding met de mobiele telefoon in te voeren. Open de mobiele 

telefooninstelling voor Bluetooth voor de "Sky-Free" -verbinding van het Bluetooth-apparaat en klik 

erop om deze normaal te gebruiken. 

  



2. Gebruik de oortjes opnieuw 

Haal respectievelijk de linker / rechter oortelefoon uit de oplaadbox en de linker / rechter 

oortelefoon wordt ingeschakeld en maakt automatisch verbinding met het laatst verbonden 

apparaat. 

Tip: Linker / rechter oortelefoon opnieuw koppelen: in het geval dat de linker / rechter 

oortelefoonkoppeling mislukt, worden de linker en rechter oortelefoon uit de oplaadbox gehaald en 

knipperen de rode en blauwe lichten van de oortelefoon afwisselend en tegelijkertijd dubbel - klik op 

de linker koptelefoon om deze normaal te gebruiken. (De linker oortelefoon knippert afwisselend 

rood en blauw nadat het koppelen is gelukt en de rechter oortelefoon wordt uitgeschakeld) 

L / R-oortelefoon Basisfunctie Bediening 
1. Muziek afspelen / pauzeren: open de muziek app op uw telefoon. Wanneer de oortjes op de 

telefoon zijn aangesloten, klikt u op het aanraakgebied van de linker oortelefoon of de  

rechter oortelefoon. 

2. Nummer omschakelen naar vorige / volgende nummer: dubbelklik in de muziek afspeel 

modus het linker oortelefoon aanraakgebied om naar het vorige nummer te schakelen. 

Dubbelklik op het gedeelte met de rechter oortelefoon-aanraakknop om naar het volgende 

nummer te gaan. 

3. Beantwoord / hang de telefoon op: Wanneer de oortjes op de telefoon zijn aangesloten, 

dubbelklikt u op het aanraakgebied van de linker of  rechter oortelefoon. 

4. Oproep weigeren: houd gedurende 2 seconden ingedrukt in het gebied met de aanraaktoets 

van de linker of rechter oortje van de inkomende oproep. 

5. Volumeregeling: Druk op het aanraakgebied van het linker oortje wanneer u naar de muziek 

afspeelmodus gaat, het volume kan geleidelijk worden verlaagd (-). Druk op het 

aanraakgedeelte van het rechter oortje om het volume geleidelijk te verhogen (+). Als het 

volume is ingesteld op het maximale volume, klinkt er een alarmtoon. 

6. Siri gebruikenr: klik driemaal op de linker oortelefoon of rechter oortelefoon. 

7. Aanzetten: als de oortelefoon is uitgeschakeld, houdt u de oortelefoon 1,5 seconde 

ingedrukt. Of haal het gewoon uit de oplaadbox. Dan wordt deze automatisch ingeschakeld. 

8. Uitschakelen: wanneer de oortelefoon is ingeschakeld, dubbelklikt u het aanraakgebied en 

houdt u de knop 3 seconden ingedrukt. Of stop het gewoon terug in de oplaadbox. Het wordt 

automatisch uitgeschakeld. 

(Ondersteunt dubbele oortelefoon stereo-oproepen, en ondersteunt ook enkele 

oortelefoonoproepen) 

Afsluiten: 

1. Plaats de linker- en rechterhoofdtelefoon in de oplaadbox en de oortelefoon wordt 

automatisch uitgeschakeld. 

2. Koppel de linker- en rechterhoofdtelefoon los van de Bluetooth van de mobiele telefoon. Na 

drie minuten zonder apparaatverbinding worden de linker- en rechterhoofdtelefoon 

automatisch uitgeschakeld. 

 


