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Viktigt!

Inga öppna lågor, t.ex. tända ljus, bör placeras på apparaten.
Utrustningen ska endast användas i tempererat klimat.

Kassering av batterier

Produkten och/eller tillbehören drivs med batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/
EG, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Informera dig själv om vilka lokala
regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Använda hörlurarna

Spara på batteriet genom att ställa in reglaget på OFF efter användning.
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Sätt i batteriet (bild A).
Prova de olika kåporna (3 par medföljer) och välj det par som passar bäst (bild B_1).
Justera skjutreglagets läge (bild B_2).
Sätt på hörlurarna som en halsrem, med skjutreglaget bakom nacken (bild B_3).
Vrid försiktigt på öronkuddarna för bästa passform (bild B_4).
Anslut ljudkontakten till musikspelaren (bild C).
Ställ in reglaget på ON så aktiveras brusreduceringen (bild D).
» Lysdioden blir orange.
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Skjut - VOLUME + för att justera volymen (bild D).
Om du vill lyssna på bakgrundsljudet trycker du på och håller ned TALK MODE (bild D).
» Musikuppspelningen pausas och du kan höra bakgrundsljudet tydligt.
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Om du vill fortsätta att spela upp musik när batteriet är urladdat eller urtaget ställer du in
reglaget på OFF (bild D).
» Lysdioden släcks.
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Byt batteri när lysdioden blinkar orange kontinuerligt.

Kontrollera hörlurarna
ON OFF

Aktivera/avaktivera brusreduceringsfunktionen

- VOLUME +

Justera volymen

TALK MODE

Tryck och håll ned för att pausa musiken och höra bakgrundsljudet
Släpp för att återuppta musiken
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