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Ikke egnet for børn under 3 år.  
Indeholder små dele.

0 - 3  

Dette produkt indeholder magnetiske dele.
Tjek med din læge om dette kan påvirke dit 
indopererede medicinske apparat.

Fare - For at undgå høreskader skal du 
ikke bruge høretelefonerne ved høj lyd 
over længere tid. Skru ned for lyden før du 
bruger høretelefonerne. Brug dem kun ved 
passende lydstyrke niveau. 

 

BEMÆRK
Fjern den beskyttende film på øretelefonerne før de tages 
i brug for første gang.
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PRODUKT
OPLADNINGSBOKS

Indikatorlys - opladning Opladningsport  

ØRETELEFONER
 

Tilstand indikatorlys
Touch panel

Mikrofon

Ørestykke
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OPLADNING
OPLADNING AF OPLADNINGSBOKS
• Oplad opladningsboksen med det medfølgende  

USB-kabel. Opladningsboksens LED lys vil blinke mens 
den oplader. 

• Når den er fuldt opladet, vil LED lyset lyse konstant. 

 

Micro USB 
opladningsport

PC eller  
USB oplader
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OPLADNING AF ØRETELEFONER
Dette produkt bruger magnetiske tilsluttere til opladning. 

• Placer øretelefonerne i opladningsboksen og 
luk låget for at starte opladning. LED lysene på 
opladningsboksen lyser op, når man placerer 
øretelefonerne i opladningsboksen.

• Opladningen starter automatisk. Det tager omkring 
1 time for at oplade øretelefonerne fuldt. Når 
batterierne er fuldt opladet, går LED lysene ud på 
opladningsboksen. 

TÆND/SLUK ØRETELEFONER
TÆND
• Når man åbner opladningsboksen, tænder 

øretelefonerne automatisk. De blå lys blinker langsomt 
og øretelefonerne parres automatisk. 

• Når øretelefonerne er slukket, skal man holde 
touchpanelet nede i omkring 2 sekunder for at  
tænde dem.
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SLUK
• Læg øretelefonerne ned i opladningsboksen og luk 

låget. Øretelefonerne slukkes automatisk. 
• Når tændt, tryk og hold touch knappen nede i 

omkring 5 sekunder (blå indikatorlys går over i rød og 
øretelefonen slukker).

TILSLUTNING AF ØRETELEFON 
VENSTRE OG HØJRE TILSLUTNING 
Åbn lågen på opladningsboksen og øretelefonerne 
tændes automatisk. Øretelefonernes lys blinker blåt og de 
parrer automatisk med hinanden. 

Øretelefoner parres ikke med hinanden
• Hvis man allerede har forbundet øretelefonerne med 

ens Bluetooth enhed så slet ”VAYA-B” fra din enhed 
og slå Bluetooth fra på din Bluetooth enhed.

• Læg dine øretelefoner i din opladningsboks. Sæt 
boksen til opladning. Tryk på touch panelet på 
øretelefonerne og hold nede i omkring 5 sekunder. Blå 
lys blinker 3 gange for at indikere, at Bluetooth parring 
er slettet. Udfør dette på begge øretelefoner.
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TILSLUTNING AF TO ØRETELEFONER 
Tag øretelefonerne ud af opladningsboksen.

De to øretelefoner parres automatisk med hinanden. 

Åbn Bluetooth på din enhed og søg efter ”VAYA-B” og 
etabler forbindelse.

Hvis tilslutningen fejler, så nulstil begge øretelefoner og 
forsøg igen at forbinde dem til Bluetooth. 

Efter den første forbindelse vil øretelefonerne automatisk 
forbinde til den seneste parrede Bluetooth enhed. 

Tryk og 
hold nede 
omkring 2 
sekunder

VAYA-B



VAYA-B
8

TILSLUTNING AF HØJRE ØRETELEFON 
Tag den højre øretelefon ud af opladningsboksen og 
efterlad den venstre i boksen. The højre øretelefon vil 
automatisk blinke blåt.

Åbn Bluetooth på den Bluetooth enhed og søg efter 
”VAYA-B”, og forbind den.

Når du igen tager den højre øretelefon ud af 
opladningsæsken, vil den automatisk forbinde til din 
Bluetooth enhed (Bluetooth skal være tændt på din enhed).

 
ØRETELEFONER STYRING
De følgende funktioner fungerer både til den højre og  
venstre øretelefon.

Besvar / afslut opkald 
For at besvare indgående opkald tryk på touch panelet. 
For at afslutte et opkald tryk igen på touch panelet. 

Afvis opkald 
For at afvise et opkald tryk og hold nede på touch 
panelet i omkring 2 sekunder.
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Afspil / pause musik 
Når der afspilles musik tryk på touch panelet for at spille / 
pause musik.

Forrige sang 
Dobbelttryk på venstre touch panel. 

Næste sang 
Dobbelttryk på højre touch panel.

Voice assistent / Aktiver Siri 
Tryk og hold øretelefonen nede i omkring 1 sekund for at 
aktivere voice assistant.

Automatisk slukning 
Hvis øretelefonerne ikke har været forbundet til en enhed i 
5 minutter, vil de automatisk lukke ned.

Nulstille øretelefonerne 
Slet ”VAYA-B” på din forbundne Bluetooth enhed.

Læg begge øretelefoner i opladningsboksen. Sæt 
opladningsboksen til opladning og tryk og hold touch 
panelet nede på øretelefonen i omkring 5 sekunder, 
de røde og blå lys vil blinke en enkel gang når den er 
nulstillet. Gøre dette for begge øretelefoner.
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For den komplette manual gå til www.envivo.nu

 
BORTSKAFFELSE
Batterier, elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder 
materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige for 
miljøet og skadelige for menneskers sundhed, hvis der ikke 
bortskaffes korrekt af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Batterier, elektrisk og elektronisk udstyr, der er mærket 
med WEEE logoet (som vist til venstre), bør ikke smides 
væk med husholdningsaffaldet. Kontakt din kommunes 
afdeling for bortskaffelse af affald, da de vil være i stand 
til at give oplysninger om genanvendelsesmulighederne i 
dit område.

 






