
F  r   e  e  s  t  y  l  e
Wat zit er in de doos opladen van de Hub: 

Laad de hub volledig op voor deze voor het eerst te gebruiken. 
Sluit de meegeleverde USB oplaad kabel  aan op de USB 
aansluiting van een willekeurige USB lader en het andere eind op 
de micro USB port op Hub. 

De LED indicatie geeft aan dat het oplaadproces is gestart:

Laad Percentage LED indicator 

0%-25% 1 

25%-50% 2 

50%-75% 3 

75%-100% 4 

Opladen van de inears: 
• Laad de inears volledig op voor het eerste gebruik
• Plaats de inears in de oplaad Hub, druk op de oplaad toets 

midden op de oplaad Hub en sluit het oplaad compartiment. Een 
rode incatie LED geeft aan wanneer het laadproces begint

• De rode indicatie LED wordt blauw wanneer het oplaadproces is 
afgerond. De blauwe indicatie LED zal na 5 minuten uit gaan.

• Wanneer de inears uit de oplaad Hub worden genomen worden 
deze automatisch in geschakeld.

• NOTE: De oplaad tijd is circa 2 uur
• Belangrijk! Sluit altijd de Oplaad Hub tijdens het opladen ander 

wordt auitmaitsch verbinding gemaakt met gekoppelde 
apparaten.

Toetsen en functies: 

oplaad Hub gel pas tips
1 paar 

Bluetooth inears/
dopjes 2x

USB-A - Micro USB oplaad kabel 1x

oplaad 
contact

geltip 
speaker

Microfoon

Multi functie toets (MFB)

(voorzijde) (achterzijde)
Micro USB oplaad 
aansluiting
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Aan en uit zetten: 
• Om de inears aan te zetten druk op de MFB toets voor tenminste 

3 seconds totdat de blauwe LED begint te knipperen. Je zal een 
stem horen (in het engels) dat de inears in zijn geschakeld. 

• Om de inears uit te zetten druk op de MFB toets voor tenminste 
3 seconds totdat de rode LED begint te knipperen. Je zal een 
stem horen (in het engels) dat de inears zijn uitgeschakeld. 

• LET OP: De inear moeten beide appart worden in geschakeld.

Bluetooth koppelen:
Volg de stappen hieronder als je de Freestyle inears voor het eerst 
gaat gebruiken. Eenmaal gekoppeld hoet dit proces niet telkens te 
worden uitgevoerd. De linker inear is de hoofdunit/master. 

• Neem beide inears uit de oplaad Hub
• Ze verbinden automatisch met elkaar
• Activeer bluetooth op de telefoon/tablet en selecteer  ‘Argon 

Freestyle'. 
• De Freestyle inears zijn nu klaar voor gebruik. 
• Om opnieuw met een ander apparaat te koppelen, zet de 

bleutooth van het redsgekoppelde apparaat uit, de inears gaan 
automatisch naar de koppel modus 

Verbinden met reeds gekoppelt apparaat: 
• Wanner de inears worden ingeschakelt zal automatisch 

verbinding wordem gemaakt met het laatst gekoppelde apparaat 
wanneer deze binnen bereik is.

• Als er niet automatisch een verbinding tot stand komt open dan 
de bluetooth instellingen en kies 'Argon Freestyle'

Een enkel inear koppelen: 
• Neem de te koppelen inear uit de oplaad Hub, laat de ander inear 

in de oplaad Hub en sluit deze weer af. 
• Volg de normale koppelings procedure.

Basis bediening: 
Power off/reset 
• Om uit te schakelen: druk tenminste 3 seconden op de MFB toets 

tot de rode LED begin te knipperen. LET OP: De inear moeten 
beide appart worden in geschakeld. 

• Voor een reset: zet beide inears uit. Druk de MFB toets tenmisnte 
10 seconden in, tot dat de indicatie 2x LED paars en rood begint 
te knipperen. laat de knop los, de reset is uitgevoerd.

Hands-free bellen  
• Oproep aannemen: Druk 1x kort op de MFB toets.
• Oproep beëindigen: Druk 1x kort op de MFB toets.
• Oproep weigeren: Druk lang op de MFB toets.

Muziek bediening 
• Playback/pause: Druk 1x op de MFB toets tijdens de weergave 
• Volgende track: Druk 2x kort op de MFB toets 
• Vorige track: Druk meerdere keren op de MFB toets 
Voice Assistant 
• Druk tenmiste 2 seconden de MFB om de voice assistant in te 

schakelen. 
• Voor Android, de voice assistant functie moet aan staan met de 

"Bluetooth headset knop" 

                                                         Q u i c k   s t a r t
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