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SOUL 

Beste klant,

Kwaliteit is altijd de drijvende kracht geweest en de oprichting van Argon Audio is 
een natuurlijk gevolg van onze filosofie. We hebben ruim 20 jaar ervaring met het 
ontwerpen en ontwikkelen van hoogwaardige audio producten, met als hoofd gedacht 
dat het waar voor je geld moet zijn en Argon Audio het merk dat hieraan voldoet. 
Design en ontwikkeld in Denemarken, geproduceerd in het verre oosten, waar 
kwaliteitsfabrikanten zeer concurrerend zijn, met als resultaat een hoogwaardig 
product dat waar voor je geld is voor ons en natuurlijk onze klanten!

Iets waar wij en natuurlijk onze klanten van profiteren!

Gefeliciteerd met de aankoop van jou SOUL hoofdtelefoon, heel veel plezier er mee! 
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Wat zit er in de doos.....

SOULSOUL  

• ARGON AUDIO SOUL
• AUGON AUDIO opberg en reis etui
• USB-A - Micro USB oplaad kabel
• 3.5mm stereo jack - 3.mm stereo jack audio kabel
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SOUL 

1. Volume - /Vorige Track

2. Volume + /Volgende Track

3. Aan/uit /Afspelen/Pauze/Oproep Beantwoorden

4. Micro USB aansluiting voor het opladen van de accu

5. Microfoon

6. LED indicatie lampje  pairing/Aan/Uit

7. LED indicatie lampje opladen

8. Audio Lijn ingang (3.5mm jack)

Opladen:

1. Zet de Hoofdtelefoon uit.
2. Sluit de USB kabel aan op de hoofdtelefoon en sluit het andere eind van de kabel aan op je PC/Laptop of USB oplader
3. Tijdens het opladen zal de LED rood oplichten, als het accu volledig is geladen zal de LED uit gaan. Laad de hoofdtelefoon voor het eerste 

gebruik volledig op. dit zal de levensduur van de accu te optimaliseren. 

Inschakelen en Koppelen met Bluetooth bron:

1. Houdt de Aan/Uit toets (3) 3-5 seconden ingedrukt tot de LED blauw en rood begint te knipperen, daarna zal de hoofdtelefoon zeggen; 
"Power on.” 

2. De hoofdtelefoon komt nu automatisch in de koppelmodus en zal zeggen; “Pairing". Open Bluetooth instellingen op je telefoon/tablet/PC/
bron apparaat en zoek naar; "Argon Soul" en selecteer deze op te koppelen,.

3. Als de koppelin suces is afgerond zeg de hooftelefoon: “paired”.  Je bent nu klaar om te gaan luisteren naar muziek!

 Houdt de Aan/Uit toets tenminste 5 seconden ingedrukt tot de hoofdtelefoon zegt; “power off.” 

Uitschakelen:

Veiligheids voorschriften:

Houdt de Hoofdtelefoon weg van vocht reinig deze uitsluitend met een droge doek.
gebruikt uitsluitend de meegelevede oplaad USB kabel. gebuikt alleen goedgekeurde opladers, of een PC/Laptop om de hoofdtelefoon op te 
laden om schade aan de hoofdtelefoon te voorkomen. gebruik dit product niet in de buurt van een warmtebron
probeer nooit zelf de hoofdtelefoon te opnen en/of te herstellen. bij schade of defecten: neem contact op met de Dealer of Distributeur

Specificaties:

• Bluetooth versie: Bluetooth 4.1 (CSR8635)
• Zender Frequentie: 2.402-2.480GHz
• Actieve gebruikstijd: tot 16 uur
• Standby tijd: tot 200 uur
• oplaad tijd volledig opladen: circa 3 uur

• Frequentiebreik: 20 - 20.000Hz
• gevoeligheid: 94 dB/mW
• 50 mm driver
• Bediening compatibel met de meeste Smart Phones/Tables 
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