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WAT ZIT ER IN DE DOOS 
  

BE6i-oortelefoon (met inline 

controller en microfoon)  

 
 

 

Oordopjes van silicone (in L/M/S) 

2 soorten oorsopjes van silicone 

In totaal 12 oordopjes van silicone  
 

Aanpasbare oordopjes (twee paar 

in L/M)*  
Stabilisatoren (1 paar) 

 
Kabellus voor afstellen van 

kabellengte 

 

Draagtas  

 

  

Laadkabel (Micro-USB) 

 
Standaard gebruikershandleiding 

 

 

Veiligheidsvoorschriften 

 

 

*Voor vervanging of extraoordopjes www.complyfoam.com .  

http://www.complyfoam.com/
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BE6I-OORTELEFOON 

  

 

1. Knop volume omhoog 

2. Aan/uit- of functieknop 

3. Knop volume omlaag 

4. LED-indicatielampje 

5. Oplaadpoort 

6. Microfoon 
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De BEGINSELEN 
 

Uw BE6i opladen 

 

De BE6i-oortelefoon wordt weliswaar geleverd met een gedeeltelijk 

geladen batterij, maar wij raden aan om de BE6i voor het eerste gebruik 

geheel op te laden. 

 

1. Open het kapje over de oplaadpoort op de controller. 

2. De oplaadkabel moet worden aangesloten op de oplaadpoort en         

op een pc of op een speciale USB-lader. 

3. Tijdens het opladen gaat het LED-indicatielampje rood branden. 

4. Het LED-indicatielampje wordt blauw na afloop van het laden. 

 

OPMERKING: Het volledig opladen van de BE6i neemt ongeveer 2,5 uur 

in beslag. 

 

 

 

 

1 2 3 4 
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Het batterijniveau controleren  

U kunt het batterijniveau van de BE6i controleren met het 

LED-indicatielampje * 

 

Zo controleert u het batterijniveau:  

1. Druk tegelijkertijd op de knoppen Aan-uit/Functie, volume 

omhoog en volume omlaag.  

2. Het LED-indicatielampje knippert tegelijkertijd rood en blauw. Het 

batterijniveau wordt aangegeven door het aantal knipperingen 

zoals in onderstaande tabel is aangegeven:  

 

Aantal knipperingen batterijniveau  

Aantal knipperingen Gesproken prompts (inschakelen) 

2 Batterij bijna leeg 

3 Batterij op 50% 

5 Volle batterij 

 

OPMERKING: Als het batterijniveau heel laag is, hoort u elke twee 

minuten een pieptoon of een gesproken prompt “Battery Low” (Batterij 

bijna leeg) uit de BE6i als de geschatte resterende tijd van de batterij 

minder is dan 15 minuten.  

BOVENDIEN:  

1. Als de gesproken prompts zijn uitgeschakeld, hoort u elke twee 

minuten een piepend geluid (Eenkorte dubbele toon).   

2. Gebruikers met iOS-apparaten en sommige Android-modellen 

kunnen de batterijstatus op het scherm van het apparaat zien. 

 

*Op sommige Android-apparaten en alle Windows-apparaten kunt u het 

batterijniveau voor de BE6i niet controleren als u naar muziek luistert, 

telefoneert of in de koppelmodus bent.  
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Koppelen met Bluetooth  

 

De BE6i voor het eerst gebruiken 
 
De BE6i met het bronapparaat koppelen 

1.  Houd de Aan-uit/Functieknop van de BE6i gedurende 6 
seconden ingedrukt tot het LED-indicatielampje blauw/rood 
knippert. De BE6i staat nu in de koppelmodus. 
2.Schakel Bluetooth® in op het bronapparaat en selecteer “Optoma 
NuForce BE6i” als dit in de lijst met apparaten wordt weergegeven.     

OPMERKING: Zie de handleiding van het bronapparaat voor instructies over het 

inschakelen van Bluetooth. 
3.  Nadat de koppeling geslaagd is, knippert het 
LED-indicatielampje blauw en hoort u “Primary device connected” 
(Primair apparaat verbonden) (als de gesproken prompt is 
ingeschakeld) uit de BE6i, of een piepgeluid als de gesproken 
prompt niet is ingeschakeld. 

Let op: 
A. U moet, nadat het apparaat uitgeschakeld is geweest, altijd naar 

de koppelmodus gaan.  
Anders schakelt de BE6i uit als de Aan-uit/Functieknop langer dan 
3 seconden wordt ingedrukt na te zijn ingeschakeld.  

B. Als er in de koppelmodus niets gebeurt, schakelt de BE6i na 3 
minuten automatisch uit.  
 

1 2 

3 
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C. De BE6i kan koppelingsinformatie opslaan voor maximaal acht 
apparaten.  
Om extra apparaten met de BE6i te koppelen, moet u ervoor 
zorgen dat de BE6i op dat moment niet met een apparaat is 
verbonden, waarna u de stappen 1, 2 en 3 herhaalt zoals 
hierboven beschreven.  

Mocht de BE6i reeds koppelingsinformatie voor acht apparaten 
bevatten en u wilt een negende apparaat koppelen, dan wordt de 
opgeslagen informatie voor het allereerste apparaat verwijderd. 

In-/uitschakelen 

 
Druk de Aan-uit/Functieknop van de BE6i ongeveer 3 seconden in tot het 
LED-indicatielampje blauw knippert en u “Power on” (Ingeschakeld) 
hoort als de gesproken prompt is geactiveerd of een pieptoon als dat 
niet het geval is.  
OPMERKING:  
Nadat u de BE6i hebt gekoppeld met een apparaat dat Bluetooth 
ondersteunt, maakt de BE6i automatisch verbinding met dat apparaat 
zodra het weer wordt ingeschakeld. Zie voor meer informatie het 
hoofdstuk over “Bluetooth koppelen”. 
Als u koppelingsinformatie hebt opgeslagen voor meerdere apparaten en 
meer dan een van die apparaten ondersteunt Bluetooth, maakt de BE6i 
automatisch verbinding met het laatst gekoppelde apparaat en schakelt 
het ook de meervoudige verbinding in.  
Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Meervoudige verbindingen”.  
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Druk om de BE6i uit te schakelen de Aan-uit/Functieknop van de BE6i 

ongeveer 3 seconden in tot het LED-indicatielampje blauw knippert en u 

“Power off” (Uitgeschakeld) hoort als de gesproken prompt is 

geactiveerd of een pieptoon als dat niet het geval is. 

 

 

Uw BE6i dragen  

 

  
 

Voor een veilige en comfortabele pasvorm bij het dragen van uw 

BE6i:  

1. Installeer de stabilisatoren op de BE6i. 

2. Selecteer de juiste maat oordopjes en installeer oordopjes op 

de BE6i. 

3. Draai de stabilisatoren en stop de BE6i in elk oor zodat ze 

prettig zitten. 

 

Door magnetische doppen aan het einde van de oortelefoons kan de 

gebruiker de oortjes tegen elkaar aan klikken en ze voor het gemak 

rond de hals hangen. 
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Omgaan met telefoongesprekken  

 

Als de BE6i is verbonden met een smartphone die Bluetooth ondersteunt, 

kunt u rechtstreeks telefoneren met de BE6i-oortelefoon.  

 

Hier volgt een beschrijving van de opties voor bellen:  

 
Gespreksoptie Status Actie 

Een oproep beantwoorden Inkomend gesprek Tik op de Aan-uit/Functieknop. 

Een gesprek weigeren Inkomend gesprek Houd de aan/uit-knop gedurende 2 seconden 

ingedrukt. 

Een oproep beëindigen. In gesprek/uitgaand 

gesprek 

Tik op de Aan-uit/Functieknop. 

Laatste nummer opnieuw bellen Stand-by/verbonden Dubbeltik op de Aan-uit/Functieknop. 

Microfoon dempen of inschakelen In gesprek/uitgaand 

gesprek 

Tik tegelijkertijd op Volume omhoog en Volume 

omlaag 

Tussen apparaat en oortelefoon 

wisselen 

In gesprek Druk tegelijkertijd de knoppen Volume omhoog en 

Volume omlaag 2 seconden in 

Het volume aanpassen  Tik op de knop Volume omhoog of Volume omlaag 

Siri (iOS) of Google Voice Search 

(Android) activeren 

Stand-by/verbonden Tik tegelijkertijd op de knoppen Aan-uit/Functie en 

Volume omhoog 

 

 
Naar muziek luisteren  

 

U kunt naar geluid luisteren en dit bedienen via de inline controller op 

uw BE6i.  

 
Audio-optie Actie 

Afspelen of pauzeren Tik op de Aan-uit/Functieknop. 

Overslaan naar volgende track Houd de knop Volume omhoog gedurende 2 seconden ingedrukt. 

Vorige track afspelen Houd de knop Volume omlaag gedurende 2 seconden ingedrukt. 

Het volume aanpassen Tik op de knop Volume omhoog of Volume omlaag 

*NB: er treedt een heel korte vertraging op bij het dempen van de BE6i of het weer inschakelen 

vanuit DEMPEN
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Koppelen met een laptop 

 

De volgende aanwijzingen voor het opzetten van een verbinding gelden 

voor gebruikers van Windows 7, 8, 8.1 en 10. 

1. Zet uw PC/Laptop aan 

2. Ga naar “Bluetooth Settings” (Bluetooth-instellingen) 

3. Schakel Bluetooth op de laptop “Aan” 

4. Zet de BE6i in de “Pairing Mode” (koppelmodus) 

5. Als de laptop de BE6i vindt, klikt u op “Paring”(Koppelen) 

6. Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekersymbool 

rechtsonder in het scherm. 

7. Klik met de rechtermuisknop in het vervolgkeuzemenu op 

“Playback Device” (Afspeelapparaat) 

8. Kies en klik met de rechtermuisknop op “Optoma NuForce BE6i 

stereo ready” (zie de afbeelding onder de tekst) 

9. Klik op HEADPHONES (HOOFDTELEFOON) om “Hoofdtelefoon 

Optoma NuForce BE6i” als standaard apparaat in te stellen 

10. Druk op OK  
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Koppelen met een Mac 

 

De volgende instructies voor het opzetten van een verbinding zijn van 

toepassing op gebruikers van alle huidige en recente versies van iOS 

1. Zet de Mac aan 

2. Open “System Preferences” (Systeemvoorkeuren) 

 

3. Klik op het Bluetooth-symbool 

 

4. Zet de Optoma NuForce BE6i in de “Pairing Mode” 

(Koppelmodus) 

5. Als de Mac de BE6i vindt, klikt u op “Pair” (Koppelen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uw Mac kan nu geluid afspelen via de BE6i  
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DIVERSE 
Meerpuntsverbindingen  

Als u koppelingsinformatie voor meerdere apparaten hebt opgeslagen 
en op meerdere van deze apparaten is Bluetooth ingeschakeld, zet de 
BE6i meerpuntsverbindingen op.  
 
Met een meerpuntsverbinding kan de BE6i verbinding maken met twee 
apparaten tegelijk terwijl het geluidssignaal wordt weergegeven van 
slechts één van de twee apparaten.  
Meerpuntsverbindingen werken als volgt:  
• De BE6i maakt automatisch verbinding met het apparaat waarmee het 
laatst is gekoppeld (“Primary device” (Primair apparaat)).  
• U moet het tweede apparaat (“Secondary device”  
(Secundair apparaat)) handmatig met de BE6i verbinden via diens 
besturingssysteem.  
• De BE6i geeft prioriteit aan de audio van het Primaire apparaat.  
• U kunt het Primaire apparaat bedienen met de inline controller van de 
BE6i.  
• Als het Primaire apparaat niets doet, kan de BE6i audio ontvangen van 
het Secundaire apparaat.  
• Het Secundaire apparaat moet rechtstreeks vanuit het 
besturingssysteem worden bediend.  
• Gelijkertijd audio uit beide apparaten is uitgeschakeld. 
 

Fabrieksinstellingen herstellen  

 
Als u de fabrieksinstellingen van de BE6i herstelt, wordt de opgeslagen 
informatie over gekoppelde apparaten verwijderd.  
Zo herstelt u fabrieksinstellingen:  
1 Zorg ervoor dat de BE6i met geen enkel apparaat is verbonden.  
2 Plaats de BE6i in de koppelmodus.  
3 Druk tegelijkertijd de knoppen Aan-uit/Functie, Volume omhoog en 
Volume omlaag 2 seconden in tot het LED-indicatielampje vijfmaal rood 
knippert en u vijf korte tonen uit de BE6i hoort. 
 
Omdat alle koppelingsinformatie is verwijderd na het herstellen van de 
fabrieksinstellingen, gaat de BE6i na het inschakelen direct naar de 
koppelmodus. 
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Lijsten met gesproken prompts  

De BE6i is voorzien van Engelse gesproken prompts.  

 

“Power On” (Inschakelen) 

“Power Off” (Uitschakelen) 

“Full Battery” (Batterij vol) 

“Battery at 50%” (Batterij op 50%) 

“Battery Low” (Batterij bijna leeg) 

“Primary device connected” (Primair apparaat verbonden) 

“Secondary device connected” (Secundair apparaat verbonden) 

“Device disconnected” (Apparaat ontkoppeld) 

“Mute On” (Dempen aan) 

“Mute Off” (Dempen uit) 

“Pairing Mode Activated” (Koppelmodus geactiveerd) 

“Redial Last Number” (Laatste nummer opnieuw bellen) 

“Transfer Audio” (Audio-overdracht) 

“Voice Dial” (Kiezen met spraak) 

“Voice Prompts Enabled” (Gesproken prompts ingeschakeld) 

 

Audio-optie Actie 

Gesproken prompts activeren Druk tegelijkertijd de knoppen Aan-uit/Functie en Volume omhoog 2 seconden in 

Gesproken prompt uitschakelen Druk tegelijkertijd de knoppen Aan-uit/Functie en Volume omlaag 2 seconden in 

 

Disclaimer 

Houd er rekening mee dat de BE6i is voorzien van de nieuwste technologie maar dat 

de mogelijkheden per apparaat kunnen verschillen. 
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Interferentieverklaring federale 

communicatiecommissie 

 

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van 
Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om 
een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële 
installatie. 

Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, 
indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, 
schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie 
worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. 
Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of 
televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te 
schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een van de 
volgende maatregelen te nemen: 
- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne. 
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 
- Sluit de apparatuur aan op een contact in een ander circuit dan dat waarmee de 
ontvanger is verbonden. 
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor ondersteuning. 
 
Waarschuwing van de FCC: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk 
zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor conformiteit, kunnen de 
toestemming om dit toestel te gebruiken tenietdoen. (Voorbeeld: gebruik alleen 
afgeschermde interfacekabels bij het aansluiten op een computer of 
randapparatuur). 
 
FCC-verklaring inzake blootstelling aan stralen 
 

Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, 
die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet 
worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimumafstand van 0,5 cm tussen de 
zender en uw lichaam. 
 
Deze zender mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere 
antenne of zender. 
 
De voor deze zender gebruikte antennes moeten worden geïnstalleerd met een 
afstand van minstens 0,5 cm tot een persoon en mogen niet worden gecombineerd 
of samenwerken met andere antennes of zenders. 
 
 

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is 
onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: 
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en (2) dit apparaat 
moet ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie dat een 
ongewenste werking kan veroorzaken. 
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Specificaties  

 
Verbindingstype Bluetooth 2,4 Ghz 

 Bluetooth-type Conform V4.1+EDR 

 Bluetooth-profiel HSP 1.2, HFP 1.6, A2DP 1.2, AVRCP 1.4 , aptX, AAC 

 Codec SBC, aptX, AAC 

 Kabellengte 550 mm 

Type stuurprogramma Dynamisch 

 Grootte stuurprogramma 10 mm 

Impedantie 20 Ohm 

Gebruiksduur batterij (schatting) Maximaal 8 uur 

 
Batterijtype 

Lithium-ion-batterij, cilindrisch type, normaal 3,7 

V/120 mAh 

 Gevoeligheid microfoon -42 dB 

 Frequentierespons 20Hz - 20kHz 

 Gevoeligheid 95 dB +/-3 dB bij 1 KHz 

 
energieverbruik 

15 mA bij modus A2DP, output luidspreker 75 dB 

SPL 

 Bereik  Tot 30m 

 Gewicht 19 gram 
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