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Voorwoord  

Bedankt dat je voor de  Music Headsets hebt gekozen 

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig voor de juiste 

instructies om het voordeel van ons product te 

maximaliseren. Onze headsets zijn goed ontworpen, 

modieus, slim en draagbaar, akoestisch en multifunctioneel. 

We hebben patenten voor de hele reeks van onze headsets. 

Onze headsets worden toegepast met de meest 

geavanceerde elektronische akoestische technologie, zodat u 

thuis, buitenshuis of op t werk kunt genieten van muziek en 

de perfecte akoestiek via uw notebook en andere digitale 

audio / visuele apparaten. Ervaar prachtige muziek en geniet 

van een gezond en gelukkig leven 

 

 

Productomschrijving 

• Bewaar of gebruik het op een normale temperatuur 

• Stel het niet bloot aan regen of vocht 

• Gooi het niet op de grond  

• Demonteer, repareer of wijzig het niet  

• Maak het niet schoon met chemische oplosmiddelen 

• Gebruik een USB kabel om deze op te laden  

• Gooi het niet weg of stop het niet in vuur om gevaar 

te voorkomen 
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Functie  Handeling  

Inschakelen Druk lang MFB 3 sec 

Uitschakelen Druk lang MFB 3.5 sec 

Koppelingsmodus Druk lang MFB 3.5 sec 

Oproep 
beantwoorden  

Druk 1x kort op MFB  

Oproep beëindigen Druk kort op MFB (1x) 

Afwijzen Druk lang op de “V” 2 
sec 

Laatste nummer 
opnieuw kiezen 

Druk 2x op de MFB 

Annuleren/beëindigen Druk 1x kort op de 
MFB  

Pauze/ play  Druk kort op de MFB 

VOL +/-   Kort drukken VOL +/- 
 

BACK/FDW Lang indrukken +/ 

 

Kenmerken: 

 Inschakelen: houd de "MFB" -knop 3 seconden 

ingedrukt en het blauwe indicatielampje knippert 3 keer 

Uitschakelen: Druk op de knop "MFB" en houd deze 3,5 

seconden ingedrukt totdat het rode indicatorlampje één keer 

knippert 

 Een oproep beantwoorden: druk kort op de "MFB" -

knop 
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 Een oproep beëindigen: druk kort op de "MFB" -knop 

 Een gesprek weigeren: druk 2 seconden op de "V-" 

knop 

 Het laatst gebelde nummer opnieuw kiezen: druk 

tweemaal op de "MFB" -toets wanneer de headset zich in de 

standby-modus bevindt 

 Spraakgestuurde nummerkeuze: houd de headset in 

de standby-modus, druk 1 seconde lang op de "MFB" en laat 

los (uw telefoon moet deze functie ondersteunen) 

 Afspelen / Pauzeren: Druk kort op de "MFB" -knop 

om te spelen en te pauzeren wanneer de headset in de 

standby-modus staat 

 Vorig / Volgend nummer: Druk op de "V-" 1 seconde 

tot het vorige nummer, druk op "V:" 1 seconde tot het 

volgende nummer 

 Volumeregeling: druk kort op de "V +" of "V-" om 

het volume te regelen 
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Stem herinnering: 

- Bij het inschakelen van de headset : een 

automatische stem :POWER ON 

- Bij het uitschakelen van de headset: een 

automatische stem : POWER OFF 

- Bij koppeling: automatische stem: CONNECTED 

- Als de batterij bijna leeg is : automatische stem: 

BATTERY LOW 

- Wanneer een oproep binnenkomt: automatische 

stem: het telefoonnummer  

koppeling met de mobiele telefoon 

- Voor de eerste keer te koppelen is het beter binnne 1 

meter afstand te blijven 

- Houd de MDF knop 3 sec ingedrukt terwijl het 

apparaat is ingeschakeld, het rode lampje en het 

blauwe lampje knipperen afwisselend, waarna de 

zoekmodus begint , het duurt ongeveer 2 min 

- Wanneer de telefoon de headset heeft gevonden, 

bevestigt u dit door het model te selecteren van de 

lijst. Voer indien nodig pincode “0000” in( sommige 

telefoons hebben pincode nodig voor de koppeling) 

- Het blauwe lampje knippert als het gekoppeld is  

- Herhaal de bovenstaande stappen als het koppelen 

niet succesvol is 
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 een Power Alarm: Er zal een stroomalarm zijn 

wanneer de spanning lager is dan 3,3 V De headset zal 

worden uitgeschakeld wanneer de spanning lager is dan 

3V 

Verbind twee mobiele telefoons op hetzelfde 

moment 

- Koppel met de eerste mobiele telefoon en schakel de 

draadloze functie van de eerste uit; koppel dan met 

de tweede 

Schakel de draadloze functie terug in van de eerst 

mobiele telefoon, verbind de draadloze telefoon 

handmatig 

Notitie: 

Voor deze functie is hoofdtelefoonondersteuning vereist 

Terwijl twee mobiele telefoons één draadloze hoofdtelefoon 

verbinden, zijn sommige functies van de draadloze 

hoofdtelefoon beperkt. 

 

 

 

 

 



 
 
Handleiding  U8  Wireless Headset  

De headset opladen 

De headset gebruikt een oplaadbare batterij, laad deze 

volledig op voor het eerste gebruik. 

- Sluit de oplaadkabel aan op de USB-laadbus om het 

opladen te starten. Rood indicatielampje blijft 

branden tijdens het opladen 

- Het duurt ongeveer 3 uur om volledig op te laden  

- Blauw indicatielampje brandt wanneer volledig 

opgeladen 

TIPS 

OPMERKINGEN: 

Bij het gebruik van de headset dien tde mobiele telefoon 

in de buurt te blijven. Gelieve geen metalen of andere 

objecten die van invloed zijn op het draadloze  signaal 

tussen de telefoon en de headsets te plaatsen. Het 

gebruikseffect van de headsets zal worden beïnvloed als 

de headsets worden gebruikt in een sterk signaal, zoals 

draadloze wifi met een groot stroomverbruik. 

Bovenstaande deelfunctie hangt af van de ondersteuning 

van verschillende headsets-apparaten. Als verschillende 

headsetsapparaten van verschillende merken 

verschillende overeenkomsten, verschillende 

menufuncties enz. ondersteunen, zou het gebruik en de 

functie van de headsets anders zijn 

Waarschuwing: 

1.De headsets gebruikt een ingebouwde oplaadbare 

batterij met niet-verwijderbare batterijen. Probeer de 
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batterij niet uit de hoofdtelefoons te verwijderen om 

gevaar te voorkomen of de headsets te beschadigen. 

2.Gebruik de originele laadkabel die door de fabrikant 

van headsets wordt geleverd voor het opladen, en kies 

een USB-poort van de computer of een reguliere mobiele 

telefoonlader van het merk die in overeenstemming is 

met 5V-spanning, 100mAh-1A of minder dan 100mAh-1A 

stroom om te laden. Het beschadigt de headsets als u 

andere  spanning en stroom gebruikt om op te laden. 

3. Houd u aan de gebruiksvoorschriften. Onjuist gebruik 

van de gebruikers veroorzaakt schade aan de headsets en 

het gevaar dat door de gebruiker wordt veroorzaakt. Ons 

bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid. 
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