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Dank u voor de aankoop van Digitus Bluetooth draadloze hoofdtelefoon. Wij raden u aan om deze beknopte 

installatiehandleiding grondig te lezen om het meeste profijt van deze innovatieve draadloze hoofdtelefoon te 

hebben. 

                                   

1. Inhoud verpakking 
Hoofdtelefoon; USB-oplaadkabel; Gebruikershandleiding. 

 

2. Knopfunctie: 

 
 

1. Aan/uit-knop 

2. USB-aansluiting voor het opladen 

3. Microfoon 

4. Vorige track 

5. Volume omhoog (+) 

6. Afspelen/Pauze-knop 

7. Volume omlaag (-) 

8. Volgende track 

 

Statusindicator: 

 Knipperende rode en groene LED’s geven aan dat de hoofdtelefoon in de koppelmodus is geschakeld en 

klaar is om voor de eerste keer te worden gedetecteerd.  

 Een langzaam knipperende groene LED, geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld en/of verbonden. 

 Een constant brandende rode LED geeft aan dat de batterij aan het opladen is. Wanneer de batterij 

volledig is opgeladen, zal de constant brandende rode LED uitgaan.  

 
3. Uw hoofdtelefoon opladen 
 Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de batterij rechtstreeks vanaf uw PC op te laden. 

 Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon volledig is opgeladen voordat u het voor het eerst gebruikt. 

 De batterij van de hoofdtelefoon moet in eerste instantie voor ten minste 4 uur worden opgeladen. Daarna, 

zal het opladen van de batterij 2 tot 3 uur duren. 

 



4. Geavanceerd gebruik 
Opmerking: Voordat u dit product installeert, zorg ervoor dat uw computer of laptop over de ingebouwde 

Bluetooth-functie beschikt. Als uw computer niet Bluetooth-geschikt is, moet u een Bluetooth-dongle kopen, bij 

voorkeur versie 2.1 of hoger. 

 

A. De hoofdtelefoon met uw computer koppelen 

1. Controleer of de hoofdtelefoon is uitgeschakeld. 

2. Activeer het Bluetooth-programma op uw computer om setup te starten. 

3. Het “Search new device”-scherm (Zoek nieuw apparaat) zal worden weergegeven. 

4. Plaats beide apparaten niet meer dan één meter uit elkaar. 

5. Druk op de aan/uit-knop op de hoofdtelefoon om het in te schakelen. De groene en rode LED’s zullen in 

sequentiële volgorde gaan knipperen. Dit geeft aan dat de hoofdtelefoon in de koppelmodus is 

geschakeld. 

6. Zodra het systeem het nieuwe apparaat in uw dialoogvenster detecteert, dubbelklik op het pictogram van 

de hoofdtelefoon. 

7. De software kan het wachtwoordvenster activeren en u vragen om de PIN-code = “0000” (4 nullen) in te 

voeren. Anders, zal de draadloze verbinding met het externe apparaat automatisch tot stand worden 

gebracht. 

8. Als de koppeling is geslaagd, zal de groene LED langzaam beginnen te knipperen, als het koppelproces 

na 60 seconden mislukt, herhaal de stappen 1 t/m 7 hierboven beschreven. 

9. De hoofdtelefoon zal na een korte periode van inactiviteit automatisch in de standby-modus schakelen. 

 

B. De hoofdtelefoon met uw telefoon koppelen 

1. Controleer of de hoofdtelefoon is uitgeschakeld. 

2. Stel uw Bluetooth-telefoon in om de draadloze hoofdtelefoon te “ontdekken”. 

3. Plaats beide apparaten niet meer dan één meter uit elkaar. 

4. Druk op de aan/uit-knop op de hoofdtelefoon om het in te schakelen. De groene en rode LED’s zullen snel 

in sequentiële volgorde gaan knipperen. Dit geeft aan dat de hoofdtelefoon in de koppelmodus is 

geschakeld. 

5. Volg de instructies van de telefoon, uw telefoon zal bij het detecteren van de draadloze hoofdtelefoon, 

vragen of u het wilt koppelen. 

6. Accepteer door op de telefoon op “Yes” (Ja) of “OK” te drukken, als u wordt gevraagd, voer het 

wachtwoord = “0000” (4 nullen) in. Uw telefoon zal bevestigen wanneer het koppelen is voltooid. 

7. Als de koppeling is geslaagd, zal de groene LED langzaam beginnen te knipperen, als het koppelproces 

na 60 seconden mislukt, herhaal de stappen 1 t/m 6 hierboven beschreven.                                 

8. De hoofdtelefoon zal na een korte periode van inactiviteit automatisch in de standby-modus schakelen. 

 

 

5. Een gesprek met uw mobiele telefoon beantwoorden en beëindigen 
 Als een inkomend gesprek wordt ontvangen, zal de hoofdtelefoon rinkelen. 

 Druk kort op de aan/uit-knop om een inkomend gesprek te beantwoorden. U kunt ook op de 

antwoordknop op uw mobiele telefoon drukken om het gesprek op de hoofdtelefoon te ontvangen. Het 

afspelen van muziek zal tijdelijk worden onderbroken. 

 Tik gewoon nogmaals op de aan/uit-knop om een gesprek te beëindigen. Op dezelfde manier kunt u het 

gesprek ook met behulp van uw mobiele telefoon beëindigen. Het afspelen van muziek wordt automatisch 

hervat zodra u ophangt. 

 

 



6. Specificaties: 
Mic. Spec.: 

Microfooneenheid: Ø6*5 mm 

Richtingskarakteristiek omnidirectioneel 

Geluidsdrukniveau: -58 ±3 dB 
Impedantie: ≤2,2 KΩ 

Frequentiebereik: 20 Hz-20,000 Hz 

Bedrijfsspanning: 4,5 V 

 

Luidspreker spec.: 

Diameter van de luidspreker: Ø40 mm    

Impedantie: 32 Ω 

Geluidsdrukniveau: 118 ±3 dB geluidsdrukniveau bij 1 KHZ  

Nominaal vermogen: 20 mW 

Totaal vermogen: 50 mW 

Frequentiebereik: 20 Hz-20, 000 Hz 

 

Voeding: 
Batterijtype: Ingebouwde oplaadbare 400 mAh Lithium-polymeerbatterij 

Type oplaadstekker: USB-stekker 

Bedrijfsduur: Maximaal 6 uren gesprekstijd of afspeeltijd van muziek 

Standby-tijd: Maximaal 90 uren 

Oplaadduur: 2 uur 

 

Bedrijfstemperatuur: -10 oC – 45 oC 
Opslagtemperatuur: -25 oC – 60 oC 

 

 

7. Opgelet: 
1. Als u de hoofdtelefoon niet kan inschakelen, controleer de capaciteit van de batterij, laad het op. 

2. Vergeet niet om de hoofdtelefoon uit te schakelen wanneer u het niet gebruikt. 

3. Als u de hoofdtelefoon voor een lange tijd niet gebruikt, laad het op alvorens te gebruiken. 

4. Demonteer, herstel of pas de hoofdtelefoon niet zelf aan. 

5. Bewaar het apparaat NIET in een plaats met hoge luchtvochtigheid of veel stof 

6. Bewaar het niet waar de temperatuur hoger dan 45 graden bedraagt. 


