NED
Gefeliciteerd met uw aanschaf en hartelijk bedankt voor het gebruiken van onze actieve
ruisonderdrukkende Bluetooth-hoofdtelefoon. Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig
door, zodat u snel aan de slag kunt gaan.

Opgelet

1. Als u hoofdtelefoon langere tijd niet gebruikt, schakel deze a.u.b. uit en bewaar het in de
verpakking om beschadiging, krassen of vervorming van de hoofdbeugel te voorkomen. Om de
levensduur van de batterij te verlengen, laad deze a.u.b. elke 6 maanden op.
2. Als u de hoofdtelefoon langere tijd niet hebt gebruikt, laad deze a.u.b. eerst op.
3. De batterij van de hoofdtelefoon is origineel – wij raden u af deze zelf te vervangen.
4. Bewaar de hoofdtelefoon a.u.b. op een droge plek.
5. Gebruik dit product a.u.b. niet in omgevingen met een temperatuur hoger dan 60°C en vermijd
vuur.
6. De hoofdbeugel a.u.b. niet buigen of verdraaien om vervorming te voorkomen.
7. Laat de oorkussentjes a.u.b. niet meer verslijten dan wat al gebeurt door dagelijks gebruik.
8. Stel het volume niet in op een zeer hoog niveau en blijf vervolgens afspelen. Als uw oren
beginnen te suizen, verlaag a.u.b. het volume en stop met afspelen. Verhoog het volume niet
plotseling. Verhoog het volume geleidelijk aan, om gehoorbeschadiging wegens hoge volumes te
voorkomen.
9. Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, houd uw omgeving a.u.b. in de gaten en gebruik het
product niet in omgevingen met verkeer.

Inbegrepen:

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:
Actieve ruisonderdrukkende Bluetooth-hoofdtelefoon X 1
Handleiding X 1
3,5mm – 3,5mm audiokabel X 1
MicroUSB-laadkabel X 1
ANC ON/OFF
VOLUME+
NEXT SONG
VOLUMEPREVIOUS SONG

USB SLOT
3,5 MM AUX

MFB (POWER ON/OFF,MAKE/END
PHONE CALL, PLAY/PAUSE,LED)

MIC

English

Nederlands

ANC ON/OFF

ANC AAN/UIT

VOLUME+/NEXT SONG

VOLUME+/VOLGENDE TRACK

VOLUME-/PREVIOUS SONG

VOLUME-/VORIGE TRACK

MFB (POWER ON/OFF; MAKE/END PHONE

MFT (IN-/UITSCHAKELEN; OPROEP PLAATSEN/

CALL; PLAY/PAUSE; LED)

BEËINDIGEN; START/PAUZE; LED)

USB SLOT

USB-POORT

3.5MM AUX

3,5MM AUX

MIC

MIC
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De batterij opladen

De hoofdtelefoon komt met een MicroUSB-kabel die u op uw computer of een ander apparaat
kunt aansluiten om via USB op te laden. Steek het MicroUSB-uiteinde van de inbegrepen
USB-kabel in de MicroUSB-laadpoort onder de linker oorschelp van de hoofdtelefoon. Steek het
andere uiteinde in een USB-poort van uw computer of ander apparaat gemaakt voor opladen via
USB. Het indicatielampje zal rood branden tijdens het oplaadproces. Het indicatielampje zal
uitschakelen zodra het product volledig is opgeladen. Het duurt ongeveer 3 uur om een lege
batterij op te laden.

Actieve ruisonderdrukking inschakelen:

Houd de ANC-toets 1 seconde ingedrukt. De groene LED zal inschakelen. De ANC-functie is
beschikbaar in zowel bekabelde als draadloze modus.
Actieve ruisonderdrukking uitschakelen:
Houd de ANC-toets 1 seconde ingedrukt. De groene LED zal uitschakelen. De ANC-functie moet
handmatig worden uitgeschakeld.
Bluetooth inschakelen:
Houd de MFT ongeveer 3 seconden ingedrukt om in te schakelen. De hoofdtelefoon zal de
Bluetooth-zoekmodus openen. Het blauwe lampje brandt.
Bluetooth uitschakelen:
Houd de MFT ongeveer 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Paring:

1. Zorg ervoor dat uw telefoon of Bluetooth-apparaat is ingeschakeld.
2. Schakel de hoofdtelefoon in om de hoofdtelefoon te paren als deze nog niet eerder was
gepaard met een apparaat. De hoofdtelefoon zal de paringmodus openen terwijl het blauwe
indicatielampje snel begint te knipperen. Om de hoofdtelefoon te paren als deze al eerder was
gepaard met een ander apparaat, moet u het eerder gepaarde apparaat uitschakelen.
3. Activeer de Bluetooth-functie op uw telefoon of Bluetooth-apparaat en laat deze naar
Bluetooth-apparatuur zoeken.
4. Selecteer “Denver BTN-206” in de lijst met gevonden apparaten op uw telefoon of
Bluetooth-apparaat.
5. Het blauwe lampje zal na een geslaagde verbinding constant blijven branden.
Als de hoofdtelefoon eerder was gepaard met een ander apparaat, dan zal deze automatisch
verbinding maken met dat apparaat als deze wordt ingeschakeld en binnen het verbindingsbereik
is. Zo niet, dan zal de hoofdtelefoon op stand-by schakelen terwijl het blauwe lampje blijft
branden.

Het volume aanpassen.

Druk tijdens een gesprek of terwijl u naar muziek luistert op de toets Volume +/- om het volume te
verhogen of verlagen.
Er zal een waarschuwingstoon klinken wanneer het volume het maximale volume bereikt.

Applicatie:

De BTN-206 kan hands-free oproepen plaatsen en ontvangen met uw compatibele mobiele
telefoon en muziek afspelen van een compatibel Bluetooth-apparaat, vooropgesteld dat deze
apparaten binnen 10 meter van elkaar worden gehouden.
De hoofdtelefoon voldoet aan de Bluetooth-specificatie 4.1 en ondersteunt de volgende profielen:
Hoofdtelefoonprofiel (HSP) V1.6, hands-free profiel (HFP) V1.5, geavanceerd audiodistributieprofiel (A2DP) V1.0, en audio video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) V1.4 invoerspecificatie 5V
DC, 0,5A
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Oproepen:

Om een oproep te plaatsen, gebruik uw mobiele telefoon op de gebruikelijke wijze wanneer
verbonden met de hoofdtelefoon. Druk tweemaal kort op de MFT om het laatste nummer in de
oproeplijst te kiezen. Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, kunt u kort op de MFT toets
drukken om te beantwoorden of de toets ongeveer 1,5 seconde ingedrukt houden om de oproep
te weigeren. De oproep wordt beëindigd wanneer u tijdens het gesprek kort op de MFT drukt.

Naar muziek luisteren:

U kunt naar muziek luisteren door de hoofdtelefoon te verbinden met uw telefoon of ander
compatibel Bluetooth-apparaat dat het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt. De beschikbare
muziekfuncties hangen af van uw Bluetooth-apparatuur. Als u een oproep plaatst of ontvangt
terwijl u naar muziek luistert, dan zal de muziek worden gepauzeerd totdat het gesprek wordt
beëindigd.
Om liedjes af te spelen, selecteer de muziekspeler en druk op de Start-/Pauzetoets op de
hoofdtelefoon.
Druk op de Start-/Pauzetoets om een track te pauzeren of hervatten.
Druk tijdens het afspelen kort op de toets Volume + om de volgende track te selecteren.
Druk kort op de toets Volume – om de vorige track te selecteren.
Houd de toets Volume + ingedrukt om het volume te verhogen; er zal een pieptoon klinken
wanneer het maximale volume is bereikt.
Houd de toets Volume - ingedrukt om het volume te verlagen (totdat de dempfunctie inschakelt).

De hoofdtelefoon ontkoppelen:

U kunt de hoofdtelefoon loskoppelen van uw apparaat door de hoofdtelefoon uit te schakelen of
deze te ontkoppelen in het Bluetooth-menu van uw apparaat.

De hoofdtelefoon opnieuw paren:

U kunt de hoofdtelefoon paren met de telefoon of het Bluetooth-apparaat waarmee u de
hoofdtelefoon het laatst hebt gebruikt. Schakel hiervoor de hoofdtelefoon in of breng de
verbinding tot stand in het Bluetooth-menu van uw apparaat.

Passieve modus:

U kunt de BTN-206 als een draadhoofdtelefoon gebruiken om batterijvermogen te besparen. U
hoeft slechts het ene uiteinde van de 3,5-3,5mm audiokabel aan te sluiten op de onderzijde van
de linker oorschelp va en het andere uiteinde op uw MP3-speler. Zodra u een audiokabel aansluit,
wordt de draadloze functionaliteit gedeactiveerd.

Waarschuwing laag batterijvermogen:

Wanneer het apparaat is ingeschakeld en de batterijspanning verlaagt tot onder 3,0V, zal er elke
60 seconden een waarschuwingstoon klinken.
Uitschakelen in geval van laag batterijvermogen:
Wanneer het apparaat is ingeschakeld en de batterijspanning verlaagt tot onder 2,9V, dan zal de
hoofdtelefoon automatisch uitschakelen.
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ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN/AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

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 ervoor bestemd om
de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet
bij het overige 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.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische
apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden bij recyclestations of andere
inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald.
Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BTN-206 conform is met
Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.denver-electronics.com/denver-BTN-206/
Frequentie bereik: 2402-2480MHz
Totaal vermogen: 14dBm

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denverelectronics
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