
TWS Bluetooth Oortjes met LED
Oplaadhoesje MD03



Specificaties:
- Model: MD03
- Bluetooth-versie: 5.0
- Bluetooth-protocol: HFP / A2DP / HSP / AVRCP
- Waterdichte certificering: IPX4
- Ruisonderdrukkingsversie: CVC8.0
- Batterijcapaciteit oplaadhoesje: 450mAh
- Individuele batterijcapaciteit van de oortelefoon: 50mAh
- Beeldscherm: LED digitaal display
- Transmissieafstand: binnen 10 meter
- Stand-bytijd oortelefoons: ongeveer 300 uur
- Nettogewicht enkele oortelefoon: ongeveer 7,6 g

Voor het eerste gebruik:
Kies de oordopjes die bij uw oor passen, plaats ze op de oordopjes en plaats ze terug in de
oplaadhoes. Het wordt aanbevolen om de oordopjes en het oplaadhoesje eerst op te laden voor het
eerste gebruik, of als je het lange tijd niet hebt gebruikt.

Inschakelen / uitschakelen:
De oortelefoons worden automatisch uitgeschakeld wanneer u ze in de oplaadhoes plaatst. Als je ze
eruit haalt, gaan ze aan. Wanneer de oortjes uit het oplaadhoesje zijn, houdt u de oortelefoon vijf
seconden lang ingedrukt om ze uit te schakelen, en als u ze wilt inschakelen, houdt u ze weer vijf
seconden lang ingedrukt.

Koppelen:
Haal de oordopjes uit het oplaadhoesje. Ze worden automatisch ingeschakeld en met elkaar
gekoppeld. Om ze met uw telefoon te koppelen, zet u Bluetooth op uw apparaat aan en zoekt u naar
beschikbare apparaten, en tikt u op de RD01-TWS/RD01-V5.0/MD02 om verbinding te maken. Als de
oordopjes opnieuw worden gebruikt, worden ze na het inschakelen automatisch gekoppeld aan het
laatst gebruikte apparaat.

Knopbedieningen:
- Afspelen/Pauzeren: Druk op de MFB-knop
- Volgend nummer: houd MFB op de rechter oortelefoon ingedrukt
- Vorig nummer: houd MFB op de linkeroortelefoon ingedrukt
- Volume omlaag: druk tweemaal op de MFB op de rechter oortelefoon
- Volume omhoog: druk tweemaal op de MFB op de linker oortelefoon
- Oproep beantwoorden/beëindigen: Druk op de MFB-knop
- Oproep weigeren: houd de MFB . 3 seconden ingedrukt
- MFB drievoudige klik: Activeer Siri


