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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.  

SPECIFIKATIONER
Bluetooth: V5.0
Type: TSW
Afspilningstid: 6 Timer
Opkaldstid: 4 Timer
Opladningstid: 2 timer
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Lydintensitet: 87db+3db
Forvrængning: <0.1%
Frekvens rækkevidde: 2402MHz – 2480MHz
Øretelefons batteri: 3.7V/40mAh * 2
Opladningsboks batteri: 3.7V/620mAh
Parringsnavn: VAYA-A

BETJENING
• Besvar opkald: Enkelt tryk
• Afslut opkald: Enkelt tryk
• Afvis opkald: Dobbelt tryk
• Play/pause musik: Enkelt tryk
• Næste nummer: Tryk på
   højre øretelefonsknap 
• Forrige nummer: Tryk på
   venstre øretelefonsknap Øretelefonsknap
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Opgave Handling LED indikator

Tænd Når slukket, hold 
knappen nede Blå LED lys

Sluk Når tændt, hold 
knappen nede

Rød LED lys  
og så lukker  
den ned

Parring

10 sekunder efter 
øretelefonerne er 
tændt, kommer de 
automatisk i parring 
tilstand. Man kan 
også holde knappen 
nede i omkring 6 
sekunder.

Parring navn: 
VAYA-A

Blinker rød og 
blå
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Opgave Handling LED indikator

Tænder 
/ slukker 
automatisk

1. Øretelefonerne vil tænde og 
forbinde automatisk, når de tages 
ud af opladningsboksen. 

2. Øretelefonerne slukkes automatisk 
og begynder at oplade, når de 
lægges ned i opladningsæsken og 
låget lukkes.

Voice Dial 
(Kun lphone)

Hold knappen nede, 
når forbundet  
til telefon. 

Opladning

Øretelefonerne 
begynder at oplade, 
når de placeres i 
opladningsæsken 
og låget lukkes.

Rød LED lys
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Opgave Handling LED indikator

Opladning 
færdig LED slukker

Lav strøm 
nedlukning

Når batteriet har mindre end 3.4V strøm 
tilbage, vil du få en stemme advarsel og 
et hvidt LED lys vil blinke hvert 5. sekund

Øretelefonerne lukker automatisk 
ned, hvis der ikke har været Bluetooth 
forbindelse i ca. 12 minutter

LED slukker

OPBEVARING
Det anbefales at opbevare øretelefonerne i 
opladningsboksen, når de ikke er i brug.

Når øretelefonerne løber tør for strøm og de ikke bliver 
opladet i flere dage, så vil de gå i beskyttelsestilstand. 
Når de går i beskyttelsestilstand skal man oplade 
øretelefonerne i minimum 8 timer, før man kan bruge dem. 
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Husk at oplade opladningsboksen efter hver 4. til 5. 
opladning af høretelefonerne. 

Find den komplette manual her: 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.




