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Nederlandse gebruikershandleiding

Overzicht
1. Verstelbare hoofdband
2. “<”-toets: Vorig nummer
3.  “>”-toets: Volgend nummer
4. LED-indicator
a) Opladen
LED-indicator Status van de hoofdtelefoon
De rode LED brandt Opladen
De rode LED is uit Opladen voltooid
b) In gebruik
LED-indicator Status van de hoofdtelefoon
De rode en blauwe LED’s knipperen afwisselend Koppelen
De blauwe LED knippert elke 3 seconden Geen gesprek
De blauwe LED gaat geleidelijk aan en uit Gesprek
5. “     ”Multifunctionele knop (MFB): beantwoorden, beëindigen en gesprek 
weigeren, pauzeren en afspelen
6. “-”-toets, druk kort in of houd ingedrukt, volume omlaag
7. “+”-toets, druk kort in of houd ingedrukt, volume omhoog
8. oplaadpoort
9. ingebouwde microfoon

 

                                                                             

                  

                                                                             

1

8

9



NL

Hoe te gebruiken

Naar muziek luisteren
A. De hoofdtelefoon aan-/uitschakelen
Inschakelen: druk op en houd de MFB voor 5 seconden ingedrukt, de blauwe LED 
zal voor 1 seconde branden, u zult een pieptoon horen
Uitschakelen: druk op en houd de MFB voor 5 seconden ingedrukt, de rode LED 
zal voor 1 seconde branden, u zult een pieptoon horen
B. De hoofdtelefoon met Bluetooth-apparaten koppelen
a) hoe de koppelmodus openen
Zorg ervoor om eerst de BTH-201 naar de Uit-stand te schakelen, druk op en houd 
de MFB voor 5 seconden ingedrukt, totdat de rode en blauwe LED afwisselend 
knipperen, of totdat u tweemaal een pieptoon hoort en laat vervolgens de MFB los. 
De eenheid zal gekoppeld worden.
b) De hoofdtelefoon met Bluetooth-apparaten koppelen.
Schakel de hoofdtelefoon in de koppelmodus (raadpleeg “hoe de koppelmodus 
openen”)
Na het zoeken, selecteer “BTH-201” uit de apparatenlijst
Voer in overeenstemming met de aanwijzing het wachtwoord “0000” in. En druk op 
“Verbinden”, na succesvol verbinden, knippert de rode LED van de hoofdtelefoon 
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twee keer snel, vervolgens licht de groene LED elke 4 seconden op.
Opmerking: Controleer of uw mobiele telefoon Bluetooth-functionaliteit heeft
 
Een gesprek beantwoorden
Zet de hoofdtelefoon aan en zorg ervoor dat het een goede verbinding met 
mobiele telefoon heeft. 
Hier is de lijst voor bediening.

Functie Status van de 
hoofdtelefoon

Bediening

Een gesprek 
beantwoorden

Bellen Druk kort op MFB

Volume omhoog Gesprekmodus Druk kort in of houd ingedrukt
Druk op de “+”-toets wanneer het 
volume op maximaal wordt ingesteld, 
u zult een indicatietoon horen

Volume omlaag Gesprekmodus Druk op de “-”-toets wanneer het 
volume op minimaal wordt ingesteld, 
u zult een indicatietoon horen

Waarschuwing: Te hoge geluidsdruk van hoofdtelefoons kan tot gehoorverlies 
leiden.
Hoe de hoofdtelefoon te dragen
De band van deze hoofdtelefoon is intrekbaar; Pas naar uw comfortabele afmeting 
aan, het logo “L” staat voor het linker oor, het logo “R” staat voor het rechter oor. 
Zie de afbeelding hieronder.
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Uw hoofdtelefoon opladen
Steek de USB-oplaadkabel in de USB-poort van de PC.
Sluit de oplaadkabel aan op de oplaadpoort van de hoofdtelefoon.
Als de rode LED brandt, dan wordt de hoofdtelefoon opgeladen.
Als de rode LED uit is, dan is de hoofdtelefoon volledig opgeladen.

Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth-apparaat
A)Automatische verbinden
Elke keer dat de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld, zal het automatisch met het 
laatst aangesloten apparaat verbinden.
Wanneer de hoofdtelefoon in de standby-modus is geschakeld en geen verbinding 
met een apparaat maakt, druk eenmaal kort op de “MFB”-knop en het zal 
automatisch met het laatst verbonden apparaat verbinding maken.

Bluetooth versie V3.0+EDR
O n d e r s t e u n i n g  v a n HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Standaard batterij Ingebouwde oplaadbare 300 mAh lithium-ion batterij
Muziek afspeelduur Maximaal 10 uur
Standby-tijd 250 uur
Oplaadtijd 3 uur
Gesprekstijd 10 uur
Afmetingen 14,5 * 10 * 6 cm
Gewicht 112 g
Werkbereik 10 meter
Frequentie 2402 MHz~2480 MHz ISM band

-42 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 KHz)
Ingang DC 5 V
Toebehoren Gebruikershandleiding en USB-kabel

WAARSCHUWING
Lees de veiligheidsinstructies alvorens het volume te wijzigen
Veilig gebruik hangt af van de tijd van blootstelling en volumeniveaus.
Volume bij 80 dB (A), moet blootstelling worden beperkt tot 40 uur per week. Bij 89 
dB (A), mag blootstelling niet meer dan 5 uur/week zijn.
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Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen 
bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn 
voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden 
verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd 
met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit 
symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en 
elektronische apparatuur en batterijen niet bij het andere huisvuil mogen 
worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert 
bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze 
manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in 
overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten. 

elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen 
worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde 
gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer 
informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.
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