
Handleiding

Instructies

Verbinden met iPhone

1. Schakel Bluetooth in op uw apparaat.

2. Open de oplaad-case van de oordopjes. Houdt 
het knopje aan de achterkant van de oplaad-
case ingedrukt. Wacht enkele seconden todat het 
onderstaande schermpje op uw apparaat verschijnt. 
Klik op “Verbind”. Na enkele seconden zullen de 
oordopjes verbonden en klaar voor gebruik zijn

Lukt dit niet, ga dan naar de Bluetooth-

apparaten en verbind uw device met “Highpods”..

Verbinden met Android

1. Schakel de bluetooth in op uw apparaat.

2. Open de oplaad-case van de oordopjes. Doe 
beide oordopjes in uw oren. Ga naar uw instellingen 
en open Bluetooth. Verbind met “Highpods”.

Oordopjes Opladen

De oordopjes kunnen in de oplaad-case opgeladen 
worden. Wanneer de oordopjes in de oplaad-case 
worden opgeladen verschijnen er rode lampjes op 
de oordopjes. Op de oplaad-box verschijnt dan een 
blauw lampje.

Oplaad-case Opladen 

Als de oplaad-case leeg is kan deze opgeladen 
worden met de bijgeleverde oplaadkabel. Wanneer 
de oplaad-case wordt opgeladen verschijnt er 
een knipperend rood lampje aan de onderkant 
van de oplaad-case. Als de oplaad-case volledig is 
opgeladen gaat dit lampje uit.

Touch bediening

1x drukken
Muziek op pauze, telefoon opnemen en ophangen

2x drukken links
Geluid zachter

2x drukken rechts 
Geluid harder

3x drukken 
Siri

Kort ingedrukt houden links
Vorig nummer

Kort ingedrukt houden rechts
Volgend nummer

Lang ingedrukt houden
Inschakelen/uitschakelen

FAQ’s

Kan ik de oordopjes gelijk gebruiken?

De oordopjes zijn bij ontvangst vaak maar voor de 
helft opgeladen. Je kan ze dus soms gebruiken, 
maar zullen de oordopjes minder lang meegaan. 
We adviseren u om de oordopjes eerst volledig op 
te laden. Dit doet u door de oordopjes in de oplaad-
case een uur met de usb-lader op te laden. Hierna 
kunt u genieten van de muziek.

Hoe komt het dat maar één oordopje werkt? 

Dit heeft er mee te maken dat het oordopje 
uitgeschakeld is en/of dat de oordopjes niet met 
elkaar verbonden zijn. Dit is eenvoudig op te 
lossen: Houdt ongeveer 5 seconden uw vinger 
op het oordopje dat niet werkt. Het oordopje 
zal inschakelen en automatisch met het andere 
oordopje verbinden. Hierna zal een stem in de 
oordopjes “turn on” en/of “connected” zeggen. 
Op dit moment zijn de oordopjes met elkaar 
verbonden en zal het product op uw device moeten 
werken.

Lukt dit niet? Lees dan verder.

Zijn de oordopjes volledig opgeladen? Zo ja, kunt u 
het volgende proberen: 
1. Schakel eerst uw Bluetooth volledig uit, probeer 
dan de oordopjes aan te zetten door beide 
oordopjes voor enkele seconden tegelijk in te 
drukken. De oordopjes zullen dan “turn  on” zeggen. 
Wacht dan totdat de oordopjes “connected” zeggen. 
Op dit moment zijn de oordopjes met elkaar 
verbonden. 

Touch bediening



2. Wanneer dit is gelukt, dan pas kunt u uw 
Bluetooth aandoen en de oordopjes verbinden met 
uw device. De Bluetooth naam is “Highpods”. 
3. De oordopjes zullen nu verbonden zijn. 

Waarom kloppen de batterijpercentages niet?

Wanneer u een Apple device gebruikt om de 
oordopjes mee te koppelen, kunnen de 
aangegeven percentages wel eens niet helemaal 
overeenkomen met de juiste percentages. Dit komt 
doordat het geen origineel Apple product is. Als u 
de oplaad-case met de oordopjes een uur aan de 
oplaadkabel oplaadt, zijn de oordopjes 
hoogstwaarschijnlijk gewoon volledig opgeladen.


