Beat Icons GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUD
Product Details ...............................................

1

Snelle Start ...........................................................

2

MFB Functies ......................................................

3

Opladen ..................................................................

4

Draagcomfort .................................................. 5
Specificaties ......................................................

6

Veiligheid ...............................................................

7

PRODUCT DETAILS
Multifunctionele Touch Knop (MFB)

Microfoon /
LED indicator

Reactie Sensor

Oplaad Contact Punt
Magnetische
Oplaad Vingerhoeden
USB-C Oplaad Poort
Oplaad LED Indicator

Verbindings Oppervlak Voor Draadloos Opladen
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SNELLE START
Zorg ervoor dat de oortelefoons en het Bluetooth-apparaat op 1
meter afstand dicht bij elkaar staan.
1.

Neem beide oortelefoons uit de oplaad case en vervolgens
zal je een dubbele pieptoon horen

2.

Na 3 seconden zal het lampje van de rechter oortelefoon
automatisch groen en rood knipperen

3.

Open de Bluetooth applicatie van je apparaat en selecteer
‘’Beat Icons’’. Op beide oortelefoons zal er langzaam een
groen lampje knipperen.
SPECIALE FUNCTIE
REACTIE SENSOR / AUTOMATISCH AFSPELEN/PAUZEREN

De sensor detecteert wanneer jij jouw
oordopjes in je oren draagt en uit doet.
Muziek afspelen: Plaats 1 of beide oortelefoons
in je oren en de muziek begint automatisch af
te spelen.
Muziek pauzeren: Neem 1 of beide oordopjes
uit je oren en de muziek zal automatisch
stoppen met afspelen.
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BEAT ICONS

MFB KNOPPEN
Rechter Oortje

Linker Oortje

MFB Knop

Aanzetten/Uitschakelen

Houd 3 Seconden Ingedrukt

Aanzetten/Uitschakelen

Druk één Keer

Beantwoorden/Beëindigen

Beantwoorden/Beëindigen
Oproep Weigeren

Houd 3 Seconden Ingedrukt

Afspelen/Pauzeren

Druk één Keer
Houd 2 Seconden Ingedrukt

Volgende Track
Volume Verhogen

Activeer Siri

Oproep Weigeren
Afspelen/Pauzeren
Vorige Track

Houd 2 Seconden Ingedrukt
Druk 2 Keer
Druk 2 Keer

Volume Verlagen

Druk 3 Keer

Activeer Siri

Herstel de oortelefoons naar fabriekinstellingen:
1.

Plaats de oortelefoons in de oplaad case

2.

Pak de oortelefoons uit de oplaad case

3.

Druk 5 keer op de oortelefoon(L/R) welke rood en groen knippert. De andere
oortelefoon wordt dan ook automatisch gereset. Je zult zien dat de LED indicatoren
voor 2 seconden rood en groen zullen branden en daarna beide oortelefoons
uitgaan.
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OPLADEN
Opladen Oortelefoons
1.
2.
3.
4.
5.

Plaats de oortelefoons in de oplaad case
De LED indicator brand tijdens het opladen continu rood
De LED indicator zal uitgaan wanneer de oortelefoons volledig zijn opgeladen
Wanneer het vermogen van de oplaad case lager is dan 25%, wordt de eerste LED
continu wit. Lager dan 50% gaat de tweede LED continu branden, enzovoort.
Alle LEDS zullen uitgaan wanneer de oortelefoons volledig zijn opgeladen.

Oplaad Case
1.
2.
3.

Sluit het ene uiteinde van de oplaadkabel aan op de oplaadingang van de
oplaad case en het andere uiteinde op een voedingsadapter of apparaat,
of plaats de oplaad case op een draadloze oplader.
Vóór 25% knippert de eerste LED wit. Vóór 50% knippert de tweede LED wit,
enzovoort.
Alle LEDS worden wit wanneer de oplaad case volledig is opgeladen.

LED indicators
OPLADEN: Rood-solide
VERBINDING ZOEKEN / NIET VERBONDEN: De groene en rode lampjes branden
afwisselend
VERBONDEN: De groene lampjes branden om de 5 seconden
BATTERIJ BIJNA LEEG: De rode lampjes branden om de 10 seconden
OPMERKING:
Twee groepen oplaad vingerhoeden in de oplaad case behouden een DC 5V +/- 0,1V
uitgangsspanning. Zodra de batterijspanning van de oplaad case lager is dan 3,2 V, wordt
de output van DC 5 V +/- 0,1 V spanning van twee groepen vingerhoeden in de oplaad case
uitgeschakeld. (Op dat moment worden de oordopjes automatisch ingeschakeld wanneer
ze zich in de oplaad case bevinden en automatisch uitgeschakeld wanneer het
Bluetooth-apparaat gedurende 5 minuten niet is aangesloten.
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DRAAGCOMFORT
1.

Kies de juiste maat oortips die je het beste passen

2.

Plaats de oortelefoons in je oren en draai ze zachtjes naar
achteren totdat ze veilig en comfortabel in je oren zitten.
OPMERKING: Dit heeft invloed op de geluidskwaliteit

Basis oordopjes
Brede oorkappen (geluidsisolerend)
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SPECIFICATIES
Oortelefoons
Bluetooth Versie:

5.0

Batterij:

40mAh *Li-polymer type

Speeltijd:

5-6 uur

Oplaadtijd:

1-2 uur

Transmissie afstand:

10 m

Frequentie bereik:

2.402-2.480GHz

Oplaad Case
Batterij capaciteit:

350mAh

Oplaadtijd:

2 uur

Laadspanning:

5V/350mA

De oortelefoons kunnen 3 keer volledig worden opgeladen met de
oplaad case.
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VEILIGHEID
1.

Houd de oortelefoons uit de buurt van extreem hoge
temperaturen. Hoge temperaturen zullen de levensduur
van de oortelefoons verminderen.

2. De oortelefoons moeten minstens 1 keer in de 6
maanden worden opgeladen.
3. Reinig de oortelefoons regelmatig van oorsmeer.
OPMERKING: (te veel vuil op de speakers van de
oortelefoons kan de geluidskwaliteit verminderen)
4. Reinig met een zacht doekje. Bevochtig indien nodig
met verdunde zeepwateroplossing. Gebruik nooit
agressieve chemische reinigingsmiddelen.
5. Haal de oortelefoons niet uit elkaar
6. Wanneer het product niet in gebruik is, wordt het
aangeraden ze op te bergen in een droge omgeving
met een lage temperatuur.
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CONTACT
Neem contact met ons op als je vragen hebt. Je kan ons een
email sturen naar

support@picoletaudio.com

of neem een kijkje op onze veelgestelde vragen pagina op

www.picoletaudio.com/f-a-q

Made in China

