
 
Bemærk 
Dette headset er programmeret til automatisk at slukke, hvis det ikke har været forbundet til en mobil enhed i 15 
minutter. Når batteriet er ved at være tomt, så vil du høre en alarm lyd ca. 10 minutter inden batteriet løber tør for 
strøm. 
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Sådan lades batteriet 
Batteriet skal være fuldt opladet, før du bruger headsettet første gang.  
1. Forbind laderen til stikkontakten. 
2. Forbind den anden ende af laderen til headsettet.  
3. Indikator lyset vil lyse rødt når den lader. 
4. Det tager 2-3 timer at lade batteriet helt op. Indikatorlyset vil lyse blåt når batteriet er fuldt opladt. 
5. Hiv laderen ud af headsettet og stikkontakten. 
6. Når batteriet er lavt i standby, så vil den blå indikator blinke hvert 30. sekund. 
 

Sådan tændes og slukkes headsettet 

1. Tænd for headsettet ved at holde   knappen nede i ca. 3-4 sekunder. 

2. Sluk for headsettet ved at holde   knappen nede i ca. 3-4 sekunder. 

3. Tryk og hold   knappen nede i 5-6 sekunder for at sætte headsettet i parringstilstand. Headsettet kan kun 
sættes i parringstilstand når det er slukket. 

 

Sådan forbindes headsettet med en Bluetooth enhed 
1. Afstanden mellem headsettet og Bluetooth enheden (Mobiltelefon, tablet osv.), bør ikke være mere end 1 

meter. 

2. Sluk for headsettet. Tryk og hold   knappen nede indtil indikatorlyset blinker blåt og rødt. 
3. Sæt din Bluetooth enhed (Mobiltelefon, tablet osv.) til at søge efter Bluetooth enheder. 
4. Vælg ST-233 på listen over nye fundne enheder. 
5. Hvis din Bluetooth enhed spørger efter kodeord, så indtast “0000”. 
6. Hvis det lykkes at forbinde, så vil det blå indikator lys blinke i 30 sekunder. Foretag eventuelt et opkald for at 

tjekke at headsettet er forbundet med din Mobiltelefon.  
7. Det tager ca. 60 sekunder at fuldføre oprettelse af forbindelse imellem headsettet og din Bluetooth enhed. 

Gentag trin 1-6 hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse. Du behøver kun at oprette forbindelse en gang. 
 

Sådan tages et opkald 

1. Tryk på   knappen på headsettet eller 
2. Tryk på tag opkald knappen på din telefon 
 
 

Sådan afvises et opkald 

1. Tryk og hold   knappen på headsettet nede i 2-3 sekunder eller 
2. Tryk på afvis opkald på din telefon 

 

Sådan afsluttes et opkald 

1. Tryk på   knappen på headsettet eller 
2. Tryk på afslut knappen på din telefon 

 
 

Sådan ringer du til sidste kaldte nummer 

Tryk på   knappen 2 gange for at ringe til det telefonnummer du sidst har ringet til. Denne funktion er ikke 
tilgængelig hvis du lytter til musik. 



 

Sådan justeres lydstyrken, betjenes multimedia 
1. Play/pause musik 

a. For at starte afspilning af musik, tryk på Play knappen når headsettet er i standby tilstand. 
b. For at sætte afspilningen på pause, så tryk på Play knappen når musikken spiller. 

2. Lydstyrke 
a. Tryk på (+) knappen flere gange hurtigt på headsettet, eller tryk på lydstyrke op på din telefon, for at skrue 

op for lydstyrken. 
b. Tryk på (-) knappen flere gange hurtigt på headsettet, eller tryk på lydstyrke ned på din telefon, for at skrue 

ned for lydstyrken. 
3. Skift musik 

a. Tryk og hold (+) knappen nede i 1-2 sekunder for at skifte til næste sang. 
a. Tryk og hold (-) knappen nede i 1-2 sekunder for at skifte til forrige sang. 

 
 
 

Sådan betjenes multipunkt forbindelse 
Følg ”Sådan forbindes headsettet med en Bluetooth enhed” proceduren, for at oprette forbindelse med den første 
Bluetooth enhed (mobiltelefon, tablet osv.). 
Gentag proceduren igen på en ny Bluetooth enhed (mobiltelefon, tablet osv.). 
Efter headsettet er forbundet med begge Bluetooth enheder (mobiltelefon, tablet osv.), så sluk for headsettet. Tænd 
for headsettet igen. Headsettet vil nu se begge Bluetooth enheder, og forbinde til dem begge automatisk. 
Noter venligst: Nogle mobiltelefoner understøtter ikke multipunkt forbindelse, så det vil ikke altid være muligt at 
gøre dette. 
 

LED Indikation 
a. Når LED lyset blinker rødt og blåt, så er det i parringstilstand og Bluetooth enheder kan oprette forbindelse til 

headsettet. 
b. Når LED lyset blinker blåt 3 gange hurtigt, så er det forbundet til en bluetooth enhed. 
c. Når LED lyset blinker blåt hvert 30. sekund, så er headsettet i standbytilstand. 
d. Når LED lyset giver et langt blåt blink hver 30. sekund, så er batteriet ved at løbe tør for strøm. 

 
 

Skift Sprog 
Headsettet understøtter fem forskellige sprog: Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk og Kinesisk. Når headsettet er i 

parringstilstand, så tryk og hold   knappen nede i tre sekunder. De fem sprog vil rotere en efter en. Tryk på   
knappen når du hører det sprog du vil bruge. 
 


