
Produktparametre:
Bluetooth-version: V4.2
Supportprofil: AVRCP 1.3, A2DP 1.0, HFP 1.5, HSP 1.0
Anvendelsesafstand: 10 m
Frekvensområde: 2.402-2.480 GHz
Batterispecifikationer: 3,7 V, 300 mAh, indbygget genopladeligt litiumbatteri
Ladespænding: 5 V jævnstrøm
Opladningstid: Ca. 2 timer
Tale-/musiktid: Ca. 6 timer

Produktet består af:
1. 1 sammenfoldeligt Bluetooth-multifunktionsheadset 'BT066'
2. 1 opladningskabel
3. 1 aux-in-kabel
4. 1 brugervejledning

Beskrivelse af knapperne:

/ /►||/M: Tænd/sluk-knap, afspil/pause/besvar opkald/afslut opkald

|◄◄/V-: Tryk kortvarigt for at reducere lydstyrke/tryk længe for at gå til forrige sang

►►|/V+: Tryk kortvarigt for at øge lydstyrke/tryk længe for at gå til næste sang

Funktionsbeskrivelse:
1. Start:

Tryk på “ / /►||/M” i mindst 3 sekunder for at starte headsettet og automatisk gå ind i Bluetooth-funktion.
LED-indikatorlyset lyser blåt.
2. Sluk:

Tryk på “ / /►||/M” i mindst 3 sekunder. LED-indikatorlyset slukkes.

Knappernes funktioner:

1) Besvar opkald: Tryk kortvarigt på " / /►||/M”, når der modtages et opkald.

2) Afslutning af opkald: Tryk kortvarigt på " / /►||/M" efter opkaldet.

3) Spil musik: Tryk kortvarigt på " / /►||/M” efter tilslutning til smartenhed.

Funktion:
Bluetooth-funktion:
1) Parring:

a. Parring første gang: Start automatisk op i Bluetooth-funktion. Stemmen siger ’Bluetooth-funktion’, og
LED-indikatorlyset lyser blåt. Hvis den ikke kan finde og parre med den sidst tilsluttede smartenhed inden for 3 sekunder,
går den automatisk
til parringstilstand. LED-indikatorlyset blinker hurtigt skiftevis blåt og grønt. Åbn for smartenhedens
Bluetooth-søgefunktion, og vælg enheden 'BT066'. Der kræves ikke password, efter at parring er gennemført, stemmen
siger 'tilsluttet', og LED-indikatorlyset blinker hvert andet sekund under parring.
b. Ny parring:

Sluk for smartenhedens Bluetooth-funktion. Stemmen siger ’ikke tilsluttet’, og den går automatisk tilbage til
parringstilstand. LED-indikatorlyset blinker hurtigt skiftevis blåt og grønt. Åbn for en anden smartenheds
Bluetooth-søgefunktion, og vælg enheden 'BT066'. Der kræves ikke password, efter at parring er gennemført, stemmen
siger 'tilsluttet', og LED-indikatorlyset blinker hvert andet sekund under parring.
c. Efterfølgende parring: Par automatisk den sidst tilsluttede enhed inden for 3 sekunder efter opstart.
2. Advarsel om maksimal lydstyrke: Stemmen siger 'du du'.
3. Strømsparefunktion: Hvis der ikke sker parring inden for 5 minutter, slukkes headsettet automatisk, og det isatte
aux-in-kabel afbryder strømforsyningen for at spare strøm.
4. Understøtter MP3-, WAV-, WNA- og FLAC-afspilning.
5. Batteriindikator på IOS.
6. Mikro-USB som normal opladningsport.

Aux-in:



Når headsettet er tændt, sættes aux-in-kablet i. Stemmen siger ’ikke tilsluttet’, og derefter siger stemmen

’line-in-funktion’. Smartenhedens medie afspilles derefter automatisk.

LED-STATUS:
Opladning LED-indikatorlyset lyser konstant rødt. Når apparatet er fuldt opladet, lyser

LED-indikatorlyset konstant blåt.
Tændt Det blå LED-indikatorlys tændes.
Slukket Det blå LED-indikatorlys slukkes.
Parring Blå og grønne LED-indikatorlys blinker skiftevis hurtigt.
Standby Det blå LED-indikatorlys tændes.
Tilsluttet Det blå LED-indikatorlys tændes.

Funktioner
Bluetooth-funktion: Det blå LED-indikatorlys tændes.

Aux-in: Headsettet slukkes automatisk, og LED-lyset slukkes.

Bemærk:
Hvis der ikke er nogen parringtilslutning, efter at Bluetooth-headsettet går ind i parringtilstand, skal du slukke for
headsettet for at spare strøm.
For at forhindre programfejl må du ikke foretage andre handlinger, når der søges efter Bluetooth.
Vælg en passende lydstyrke for at forhindre høreskader.
Bemærk, at et godt miljø under brug af Bluetooth-headsettet kan forhindre beskadigelse af headsettet.
Oplad headsettet, hvis det ikke har været brugt i længere tid.


