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Belangrijk

Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
Het apparaat dient alleen bij normale temperaturen te worden gebruikt.

Batterijen weggooien

Uw product en/of accessoires bevatten batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn
2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win
informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen.
Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.

Gebruik van de hoofdtelefoon

Zet de schakelaar na gebruik op OFF als u batterijen wilt besparen.
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Plaats de batterij (afb. A).
Probeer elk paar caps (3 paar meegeleverd) om te kijken welke het beste past (afb. B_1).
Stel de schuif in (afb. B_2).
Hang de hoofdtelefoon om uw nek met de schuif aan de rugzijde (afb. B_3).
Draai voorzichtig aan de oordopjes voor een optimale pasvorm (afb. B_4).
Sluit de audiostekker aan op uw muziekspeler (afb. C).
Stel de regelaar in op ON om ruisonderdrukking in te schakelen (afb. D).
» Het LED-lampje wordt oranje.
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Verschuif - VOLUME + om het volume aan te passen (afb. D).
Houd TALK MODE ingedrukt als u het achtergrondgeluid wilt horen (afb. D).
» De muziekweergave wordt onderbroken en u kunt achtergrondgeluiden duidelijk horen.

10

Zet de schakelaar op OFF als u muziek wilt blijven luisteren wanneer de batterij leeg of
verwijderd is (afb. D).
» Het LED-lampje gaat uit.
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Vervang de batterij wanneer het LED-lampje continu oranje knippert.

Contrôle des écouteurs
ON OFF

Ruisonderdrukking inschakelen/uitschakelen

- VOLUME +

Pas het volume aan.

TALK MODE

Houd ingedrukt om de muziek te pauzeren en het achtergrondgeluid te
horen
Laat los om het afspelen van de muziek te hervatten
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