6. Opladning
Oplad venligst headsettet senest når dioden blinker rødt, da har det lavt batteri.
En fuld opladning tager ca. 2 timer, hvorefter dioden lyser blåt konstant.
Du kan koble det medfølgende micro USB kabel til headsettet og USB stikket til en
computer, powerbank, 220 V USB lader, 12V lader i bilen, osv.
Eller du kan bruge den medfølgende ladestation. Micro USB kablet forbinder ladestationen til f.eks. en computer. De magnetiske pins i bunden af ladestationen sørger for at du altid placerer headsettet korrekt i ladestationen.

Dansk vejledning til Sky Wing Bluetooth Headset
Varenr.: 56000 / BH-M97
Tillykke med dit nye Sky Wing Bluetooth Headset. Headsettet er nemt at parre op
og behageligt at have på, samt du vil kunne nyde at have begge hænder fri, uanset
om du arbejder på et kontor eller kører i bil. Læs denne vejledning for at få mest
ud af dit nye headset. Vi takker for dit valg af headset.

OBS: Husk at oplade headsettet mindst en gang hver anden måned.

7. Produkt specifikationer
Bluetooth version

Bluetooth V5.0

Bluetooth hipset

CSR 8615

Max. Afstand

10 meter

Bluetooth Protokoller

HSP HFP A2DP AVRCP

CODEC Kode

SBC

Batteri kapacitet

180 mAh / 3,7 V

Max. Lade tid

2 timer

Max. Stand-by tid

200 timer

Driftstid

Ca. 17 timer
(ved 50 % volumen)

Headset netto vægt

Ca. 51 g

Ladestation netto vægt

Ca. 242 g

Headset mål

163,21x142,27x48,5mm

Ladestation mål

79 x 73 x 31 mm

Du finder os her: https:\\kram.dk
DK56000-V01

EFFEKTIV
NOISE CANCELLING
MIKROFON
Den du taler med hører kun dig, selv i
støjfyldte miljøer.

Importeret af:
Kram Telecom A/S, Nørrealle 49, 7760 Hurup Thy, Danmark.
Produceret i Kina af Sky Wing Communication Electronics Co. LTD.,
No. 63, 10th Road Longyan, HumenTown, Dongguan City, Guangdong 523920.

1. Produkt oversigt

3. Bluetooth parring og forbindelse

Volumen +

Volumen -

A.

Når headsettet er slukket, lang tryk i 5-8 sek, hvorefter headsettet er klar til
parring. Du kan også se at dioden nu blinker skiftesvist blåt og rødt.

B.

Slå nu op på telefonens oversigt over tilgængelige Bluetooth enheder og
vælg ”BH-M97”. Dioden blinker nu blåt. Musik kan nu også afspilles.

C.

Du kan nu trykke på MFK / Volumen + / Volumen - på headsettet for at acceptere eller afvise opkald, afspille/pause musik, vælge forrige/næste sang,
samt skrue op eller ned for lyden.

LED indikator
MFK—multifunktionsknap

Micro USB
ladestik indgang

Tilkobling til ladestationen

Mikrofon
Pakken indeholder: Headset, Lade station, MicroUSB ladekabel, DK+UK manual

4. Forbinde headsettet med to telefoner

2. Funktioner
Knap

Funktion

Udføring

Tænd

Når der er slukket, tryk 1-3 sek. på MFK.

Sluk

Når der er tændt, tryk 5 sek. på MFK.

Parring

Når der er slukket, tryk 5-8 sek
Når der er tændt, dobbelt tryk på MFK

Afspil/pause Et kort tryk, ved musik afspilning
MFK

Herefter kender headsettet og telefonen hinanden og headsettet vil normalt blive
parret automatisk op herefter, når headsettet tændes og er indenfor rækkevidde.

Genopkald

Dobbelt tryk på MFK for genopkald

Parre igen

Efter tidligere parring, bare tænde headsettet.
Eller via telefonens oversigt over enheder.

Voice dial

Lang tryk på MFK i 1 sek, og slip igen

Lyd skifte

Lang tryk på MFK i 1 sek, for at skifte lyden
mellem telefonen og headsettet.

Ved opkald

Kort tryk på MFK, ved indgående opkald

Læg på

Kort tryk på MFK, under en samtale

Afvis opkald Lang tryk på MFK i 1 sek, ved opkald

Har du både en privat og en arbejdstelefon, kan headsettet parres op til begge.
A.
Efter at have parret med den første telefon, slukkes der for Bluetooth på
den telefon. Herefter dobbelt trykker du på MFK og headsettet kommer i
parringsstatus igen, dioden blinker rødt og blåt.
B.

Find ”BH-M97” på den anden telefons Bluetooth liste og klik for at parre.
Dioden blinker nu blåt.

C.

Tænd Bluetooth på den første telefon igen, og forbind med ”BH-M97”.
Headsettet er nu forbundet med begge telefoner.

5. LED (diode) funktion
Når headsettet tændes lyser det blåt i 1 sek, og rødt i 1 sek, når det slukkes.
Når headsettet er i parrings status, blinker den rød og blå på skift.
1 blåt blink ca. hver 2 sek, indikerer at der ikke er parret op til noget.
1 blåt blink ca. hver 5 sek, viser at headsettet er parret op.
Ved opladning lyser dioden rødt konstant.

Volumen op / ned

Kort tryk på Volumen op eller ned

Når fuld opladning er opnået, lyser dioden blåt konstant.

Næste / forrige sang

Lang tryk i 1 sek på Volumen op eller ned

Ved lavt batteri på headsettet, blinker dioden rødt.

