BT24PAK
Gebruikershandleiding

Accessoires
1. Micro USB-kabel
2. 3.5 mm audiokabel

Lees aandachtig de handleiding alvorens gebruik en bewaar deze.
Ken uw hoofdtelefoon:

1. Tuimelschakelaar Drie richtingen – Drie functies
a.

Naar boven verplaatsen : Volume +/ Vorige muziek

b. Naar beneden verplaatsen: Volume- / Volgende muziek
c.

Aan de binnenkant drukken: Pauze/Afspelen

2. Aan/Uitknop / Bluetooth Aan/Uitknop
3. Micro USB-sleuf
4. Lijn in-sleuf
5. Mic

■Specificaties en technische kenmerken:
Afmetingen：170x200x75(mm)
Gewicht：189 gr.(naakte hoofdtelefoon, zonder oorschelpen)
Oplaad-Interface：Micro USB
Drukknoppen：twee (aan/uitschakelaar + drie-weg knop）
Batterij：3.7V / 250mAh
Oplaad Specificatie：Micro USB
Oplaad Invoer：5V / 1.0 A
Oplaadindicatie：Rood LED-oplaadindicator staat voortdurend aan
Gelieve gebruik te maken van een standaard oplaadtoebehoren voor het opladen van deze
hoofdtelefoon, de normale oplaadtijd bedraagt ongeveer 3 tot 4 uur.
Standby-tijd：meer dan 100 uur
Opeenvolgende Gesprekstijd：ongeveer 8 uur gesprekstijd
Volumecontrole：16 niveaus, 3dB variatie op elk niveau

Werkingstemperatuur：-20～70℃ tijdens de oplaadperiode

Opslagtemperatuur：-40～80℃

■Luidspreker en Microfoon

Diameter van de luidspreker: Φ40mm
Impedantie：Impedantie: 32Ω
Gevoeligheid：S.P.L:110dB S.P.L.at 1KHz
Nominaal vermogen: 100mW
Frequentiebereik: 100Hz - 9000Hz
MIC-Type：Capaciteit
Microfoon-unit Φ4 * 1.5 mm
Richtingskarakteristiek : Volledige richting
S.P. L : -42±3dB
Impedantie : ≤2.2KΩ
Frequentiebereik : 30-16,000HZ
Bedrijfsspanning : 4.5V
■Bluetooth modus:
Bluetooth-Protocol versie：MVO Ver 2.1 + EDR
Profiel：HSP1.2/HFP1.6
Afstandsbediening naar de afspeelfunctie ： Volume omhoog en omlaag, vorige /volgende,
Pauze/Afspelen
Apparaat modusnr.：BT24PAK
Overeenkomende coden : 0000
RF verzending：+4dBm(Max)
Ontvangende gevoeligheid：-90dBm
Zendbereik (Hz)

20 – 20,000

Antennewinst：boven - 3.5dB
Menselijke winst：boven - 6.5dB
Communicatie afstand：10 m.
■ Mechanische betrouwbaarheid
Indrukken van de knop：200,000 maal
Micro USB-interface：insteken en uittrekken in niet minder dan 5000 keer
LED：helderheid/licht-lekkage moet hetzelfde zijn.
■Bediening
Aanschakelen：Indien uitgeschakeld, druk op de aan-/uitknop en hou deze ingedrukt gedurende 1
seconde, de hoofdtelefoon zal twee "di-di" Prompttonen weergeven en blauwe LED-lampjes zullen
oplichten; de blauwe en rode LED-lichtjes zullen knipperen als de aan-/uittoets wordt vastgehouden
gedurende 2 seconden : er zal een promptoon te horen zijn die bestaat uit 4x "du-du" als de
aan-uitknop voor 5 seconden wordt ingedrukt.
Uitschakelen : Indien ingeschakeld drukt men op de aan- uittoets gedurende 5 seconden totdat het
rode LED- lichtje driemaal knippert. Er zullen 4x "dodo" tonen weerklinken van hoog naar laag. Het

apparaat is nu uitgeschakeld.
Koppelen： Indien uitgeschakeld drukt u op de aan-/uitknop gedurende 3 seconden tot het rode en
blauwe LED-lichtje knippert, de hoofdtelefoon gaat nu over naar de koppelingsmodus. In dit geval
kan de hoofdtelefoon worden gekoppeld met de Bluetooth-apparaten.
※ Gewoonlijk heeft de Setup (Instel)procedure betrekking tot het "instellen", "verbinden" of het
"Bluetooth" menu van uw mobiel toestel. Klik op "zoeken naar Bluetooth-apparaat" en uw mobiele
telefoon zal de naam van de hoofdtelefoon "BT24PAK" of een andere koppelingsnaam ontdekken en
u vragen of u een verbinding wilt maken, u klik dan op "bevestigen" of op "ja". Stel achteraf het
invoer-koppelingswachtwoord of PINcode in "0000" en klik op "ja" of "bevestigen", de
hoofdtelefoon zal verbinding maken met uw Bluetooth-apparaat.
※ De hoofdtelefoon treedt wordt ingeschakeld als de aan-/uitschakelaar wordt vrijgegeven voordat
de rode en blauwe LED-lichtjes knipperen. Schakel in dit geval de stroom uit en voer de bewerking
opnieuw uit.
Beantwoorden van oproepen : druk 1x op de aan-/uitknop om de binnenkomende oproepen te
beantwoorden.
Oproepen maken : als de hoofdtelefoon met de mobiele telefoon is gekoppeld, zal het kiezen van
de nummers op de mobiele telefoon het gesprek automatisch op de hoofdtelefoon overschakelen.
Oproepen beëindigen : de huidige conversatie op de mobiele telefoon kan worden beëindigd door
het indrukken van de aan-/ uittoets.
Laatste nummer opnieuw kiezen : de mobiele telefoon zal automatisch het laatste gekozen
telefoonnummer bellen door het dubbel drukken op de aan-/uitknop van de Bluetooth-hoofdtelefoon.
We horen de kiestoon via de hoofdtelefoon.
Volumeregeling : In de muziek- of oproepstatus verplaatst u de tuimelschakelaar omhoog voor het
verhogen van het geluid en verplaatst u deze naar beneden voor het verlagen van het geluid.
Vorige /Volgende : Verplaats de tuimelschakelaar naar boven houd hem vast voor een beetje om
over te gaan naar het vorige nummer, verplaats dan de tuimelschakelaar naar beneden en houd hem
voor een korte tijd ingedrukt om over te gaan naar het volgende liedje.
Pauze/Afspelen : Druk op de drie-wegknop voor het pauzeren of afspelen van de muziek.
Bedrade hoofdtelefoonfunctie
De hoofdtelefoon kan worden gebruikt als bedrade hoofdtelefoon. Verbindt gewoon een 3.5 mm.
audiokabel.
Indien uitgeschakeld : hij kan gebruikt worden als een bedrade stereo hoofdtelefoon door het
invoegen van een 3.5 mm. audiokabel. Pas het volume van de geluidsbronnen aan in de bedrade
functie. In dit geval functioneert de volumeregeling van uw hoofdtelefoon niet.

■Symboolvoorstelling van de LED- lichtjes ：
Opladen—-Het rode lampje brandt. Het rode lichtje zal worden uitgeschakeld bij het van een
volledige oplading.
Stand-by—- blauw lichtje knippers snel eenmaal per 5 seconden
Gesprek / muziek—-blauw licht knippert eenmaal per 5 seconden
Stroomonderbreking—-rood licht knippert (met snelle toon)
Koppeling—-knippert rood en blauw op beurt

Dit is om te certificeren dat RPS680 in overeenstemming is

