
Bruksanvisning 

Trådløse øretelefoner 

 

 

 

Spesifikasjoner 

Produktnavn: SONITUM GOLD  

Bluetooth-versjon: 5.0  

Batteriinngang: DC 5 V  

Batteri i øretelefon: 30 mAh  

Batteri i ladeetui: 300 mAh  

Driftstid: Cirka 3–4 timer  

Følsomhet: 92 ±3 dB  

Frekvens: 20–20 000 Hz  

Impedans: 32 Ω  

Profilstøtte: HSP/HFP/A2DP/AVRCP  

 

Bruksanvisning 

Binaural funksjon:  

Ett trykk: Spill av / sett på pause / svar på anrop / avslutt anrop  

To trykk på V: Neste sang  

To trykk på H: Forrige sang  

Tre trykk på V: Volum –  

Tre trykk på H: Volum +  

Trykk og hold i to sekunder: Avvis anropet  



Trykk og hold i to sekunder, og slipp: Vekk taleassistent 

 

Produktoversikt 

 

○,1Ladeetui           ○,2Indikator på ladeetui       ○,3Ladeport 

○,4Støvtett nett        ○,5Berøringsområde               ○,6MIKROFON 

○,7Ladeport for øretelefon  ○,8Knapp på ladeetui 

 

 

Lading  

Lade med ladeetui: Etuiets grønne LED-diode blinker sakte.  

Lade med øretelefoner: Etuiets røde LED-diode blinker sakte.  

Under lading med øretelefonene: LED-dioden lyser blått.  

Ladetid: cirka 40–60 minutter. 

 

Advarsel 

1. For å ivareta øretelefonenes batteritid, bør øretelefonene og ladeetuiet lades en gang i måneden.  

2. Hvis øretelefonene legges i ladeetuiet mens det er slått av, trykker du på knappen på ladeetuiet for å starte 

ladingen.  

3. Når du lader med ladeetuiet, må du bruke 5 V / 1 A lader. Ikke bruk hurtiglading som er over 5 V. Det kan 

skade ladeetuiet.  

  

Sammenkobling  

Trinn 1 – ta ut øretelefonene fra ladeetuiet, og trykk på dem for å koble dem til.  

Trinn 2 – åpne Bluetooth-innstillingene på enheten, og søk etter «SONITUM GOLD». Klikk for å koble 

sammen. Når sammenkoblingen er fullført, hører du «Bluetooth connected».  

 



※ Når øretelefonene er sammenkoblet, vil de kobles til igjen automatisk den neste gangen du åpner lokket på 

ladeetuiet, og du hører «Bluetooth connected».  

 

Slå på øretelefonene  

Metode A. Trykk og hold i to sekunder.  

Metode B. Ta øretelefonene ut av ladeetuiet. Da slås de på og kobles til automatisk.  

 

Slå av øretelefonene  

Metode A. Trykk og hold i fem sekunder.  

Metode B. Legg øretelefonene i ladeetuiet. De slås av automatisk, og ladingen starter.  

※ Når øretelefonene er frakoblet i tre minutter, slås de av automatisk.  

 

Ringe  

Når øretelefonene er koblet til telefonen, blir du varslet om innkommende anrop med en engelsk stemme. 

Trykk på en av øretelefonene for å besvare anropet. Hold inne i to sekunder for å avvise anropet. Trykk på en 

av øretelefonene for å avslutte anropet.  

 

Vanlige spørsmål 

A. Når øretelefonene ikke kan slås av  

Kontroller at øretelefonene er ladet (ladeetuiet har vært koblet til USB, og øretelefonene har blitt ladet i 

ladeetuiet i minst én time).  

 

 

B. Det kommer lyd fra bare én øretelefon, eller øretelefonene kan ikke kobles til  

1. Kontroller at begge øretelefonene er slått på.  

2. Trykk på øretelefonene i syv sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.  

3. Trykk i to sekunder for å slå på øretelefonene, eller ta dem ut av ladeetuiet (når det er strøm på ladeetuiet) 

for å slå dem på automatisk. Deretter kan du koble dem til enheten.  

 

C. Når mobiltelefonen ikke finner enheten  

1. Kontroller at de to øretelefonene er slått på.  



2. Kontroller at øretelefonene ikke er koblet til en annen enhet.  

3. Flytt enheten til et sted der det er fri sikt, og forsøk på nytt.  

 

D. Øretelefonene kobles fra mens du snakker eller lytter til musikk  

1. Batteriet er nesten tomt.  

2. Det er mer enn ti meter mellom øretelefonene og mobiltelefonen.  

3. Det er en stor hindring mellom mobiltelefonen og  

øretelefonene, for eksempel en vegg.  

4. Venstre og høyre øretelefon er ikke sammenkoblet eller synkronisert, og de må slås av og kobles til på nytt.  

 

Merk 

1.Du må ikke lade det innebygde batteriet selv. 

2. Ikke plasser øretelefonene i vann eller regn. 

3. Ikke utsett øretelefonene for sterkt sollys eller åpen ild. 

4. Ikke demonter øretelefonene selv. 

 

FCC-erklæring 

Endringer som ikke er godkjent av den parten som har ansvaret for overholdelse, kan føre til at brukeren ikke 

lenger har lov til å bruke utstyret.  

Utstyret er testet og overholder grensene for klasse B digital enhet, i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Disse 

grensene er utviklet for å gi egnet beskyttelse mot skadelig interferens i private hjem. Utstyret kan generere 

radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i samsvar med bruksanvisningen, kan det føre til 

skadelig interferens for radiokommunikasjon. Men det er ingen garanti for at det ikke oppstår interferens i en 

bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan 

kontrolleres ved å slå utstyret av og på, bør brukeren korrigere  

interferensen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene:  

– Flytte antennen.  

– Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.  

– Koble utstyret til en annen stikkontakt enn den mottakeren er koblet til.  

– Kontakte forhandleren eller en erfaren radio/TV-reparatør.  

Enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende forhold (1) enheten skal ikke 

forårsake skadelig interferens, og (2) enheten må tåle interferens, inkludert interferens som kan føre til 



uønsket drift.  

 

Produsert i Kina 


