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Vigtigt

Der må ikke placeres åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, i nærheden af apparatet.
Udstyret bør kun anvendes i moderat klima.

Bortskaffelse af batterier

Dit produkt og/eller tilbehør får strøm fra batterier, som er omfattet af EU-direktivet
2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler om separat indsamling af batterier, da korrekt
bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers sundhed.

Brug hovedtelefoner

For at spare på batteriet, skal du indstille knappen til OFF efter brug.
1 Installer batteriet (Fig. A).
2 Prøv hvert par kapsler (3 par medfølger) for at finde det mest passende (Fig. B_1).
3 Juster skyderens position (Fig. B_2).
4 Tag hovedtelefonerne på med halsrem med skyderen i nakken (Fig. B_3).
5 Drej øreknopperne forsigtigt, så du får den bedste pasform (Fig. B_4).
6 Tilslut lydstikket til din musikafspiller (Fig. C).
7 Indstil knappen til ON for at aktivere støjreducering (Fig. D).
» LED-lyset lyser orange.
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Skub - VOLUME + for at justere lyden (Fig. D).
Hvis du vil lytte til baggrundslyden, skal du trykke på og holde TALK MODE nede (Fig.
D).
» Musikafspilningen sættes på pause, og du kan høre baggrundslyden klart.
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For at fortsætte med at afspille musik, når batteriet er fladt eller blevet fjernet, skal du
indstille knappen til OFF (Fig. D).
» LED-lyset slukkes.
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Udskift batteriet, når LED-lyset vedbliver med at blinke orange.

Kontroller dine hovedtelefoner
ON OFF

Aktiver/deaktiver støjreduceringsfunktion

- VOLUME +

Juster lydstyrken

TALK MODE

Tryk og hold nede for at sætte musikken på pause og høre baggrundslyden
Slip for at genoptage musikken
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