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Gebruiksaanwijzing

Aanzetten: Druk de powerknop (4) in voor 3-4 seconden, het blauwe lampje gaat knipperen
Uitzetten: Druk de powerknop (4) in voor 6-10 seconden, het lampje gaat uit.
Koppelen: Druk de powerknop (4) in voor 6-10 seconden totdat het lampje blauw/rood gaat
knipperen
Telefoon opnemen: Druk op de opnemen (4) knop om telefoon gesprekken op te nemen
Oproep weigeren: Druk de opnemen knop (4) in voor 3-5 seconden.
Opladen: Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan in de Micro USB poort (3). Als de kabel juist is
aangesloten gaat het rode lampje branden (5).

Koppelen
Als u het apparaat ingeschakeld heeft en de koppelstand heeft geactiveerd opent u het Bluetooth
instellingen menu van uw telefoon. Als uw telefoon nog niet aan het scannen is naar apparaten klikt u op
scannen of apparaten zoeken, uw telefoon gaat nu zoeken naar beschikbare Bluetooth apparaten. Zodra u
HI CALL ziet staan klikt u op dit apparaat. Er wordt nu verbinding gemaakt, dit kan enkele seconden duren.

NB. Als u het apparaat voor het eerst inschakelt dan gaat deze direct in de koppel modus. Ga naar de
instellingen van uw telefoon en klik op het apparaat met de naam HI CALL. De volgende keer dat u het
apparaat aan zet maakt het apparaat direct verbinding maken met uw telefoon mits deze is ingeschakeld.

Was dit artikel nuttig?   Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0    T 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

 Onlangs bekeken artikelen

Welke Kobo heb ik?

Los Bluetooth Toetsenbord werkt niet

Handleiding voor KB61 Bluetooth keyboard

Handleiding Bluetooth Toetsenborden

ST68/69 en A146 USB-C Handleiding
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