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Inbegrepen items1

Een Bluetooth-
headset dobi

Een USB naar Micro-
USB 

charging cable 

Een Handleiding

Een Aux-in kabel
charging cable 



Beschrijving Knoppen

Bluetooth-Modus

1. Opstarten: 
Hou " " langer dan 3 minuten ingedrukt, de headset zal 
opstarten en automatisch in Bluetooth-modus gaan, "Power on" zal 
worden afgespeeld.

2. Koppelen: 
a. Bij de eerste koppeling: Start de Bluetooth-headset, "Power on" 
zal worden afgespeeld. Ga vervolgens naar de Bluetooth-modus, 
waarna "Bluetooth-mode" zal worden afgespeeld en het LED lichtje 
afwisselend met blauwe en groene kleuren zal knipperen. Open de 
Bluetooth-zoekfunctie van de smartphone of tablet en selecteer 
"doobs dobi ", er is geen wachtwoord vereist (als het apparaat toch 
naar een wachtwoord vraagt, voer dan "0000" in). Na een 

AAN/ UIT, Afspelen/ Pauzeren, Oproepen 
beantwoorden/ Gesprekken beëindigen. 
Kort indrukken om het volume te verlagen/ Lang 
ingerukt houden om terug naar het vorig nummer 
te gaan
Kort indrukken om het volume te verhogen/ Lang 
ingerukt houden om naar het volgende nummer 
te gaan
FM kort indrukken om tussen afspeelmodi te 
schakelen/ LED-lichten zullen veranderen
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succesvolle koppeling wordt er "Connected" afgespeeld en wordt 
het LED-lichtje blauw.
b. Met een ander apparaat koppelen: 

Schakel de Bluetooth-functie van de verbonden smartphone of 
tablet uit, "Verbinding verbroken" zal worden afgespeeld en het 
LED-lichtje zal afwisselend met blauwe en groene kleuren 
knipperen. Open de Bluetooth-zoekfunctie van een andere 
smartphone of tablet en selecteer "doobs dobi", er is geen 
wachtwoord vereist (als sommige apparaten toch naar een 
wachtwoord vragen, voer dan "0000" in). Na een succesvolle 
koppeling wordt er "Connected" afgespeeld en wordt het LED-lichtje 
blauw.

c. In het vervolg koppelen: Er wordt binnen 3 seconden na het 
inschakelen automatisch gezocht naar en gekoppeld met het laatst 
verbonden apparaat.

d. Bediening knoppen: 
1) Oproepen beantwoorden: " " kort indrukken tijdens een 

oproep.
2) Gesprekken beëindigen: " " kort indrukken tijdens een 

gesprek. 
3) Oproepen weigeren: " " 2 seconden ingedrukt houden 

tijdens een oproep. 
4) Terugbellen: Dubbelklikken op " "
5) Muziek afspelen: " " kort indrukken om muziek af te 

spelen/te pauzeren wanneer de muziekspeler aanstaat.
6) Volumeregeling: " " kort indrukken om het volume te 

verlagen ("dudu" als minimumvolumetoon), " " kort 
indrukken om het volume te verhogen ("dudu" als 
maximumvolumetoon)

7) Vorig/Volgende nummer: " " lang ingedrukt houden om 
terug naar het vorig nummer te gaan; " " lang ingedrukt 
houden om naar het volgende nummer te gaan

3. Afsluiten: 
Hou " " meer dan 3 seconden ingedrukt terwijl de headset aan 
staat, "Power off" wordt afgespeeld en het LED-lichtje gaat uit.



TF-Modus

Wanneer de sleuf leeg is en er vervolgens een TF-kaart in wordt 
geplaatst, wordt "TF-modus” afgespeeld. Media wordt vervolgens 
automatisch afgespeeld.

FM-Modus ( niet overal beschikbaar )

1) Wanneer de headset aan staat, kunt u naar de FM-modus 
overschakelen met " ", "Radiomodus" zal worden afgespeeld, 
FM-modus geopend en het LED-lichtje wordt groen.

2) Radio zoeken: Klik op " ". Zoek automatisch naar en sla de 
stations op, het groene LED-lichtje zal snel knipperen (lang 
indrukken om het zoeken halverwege te stoppen), en ga vervolgens 
terug naar de FM-modus.
Ga automatisch naar het eerste opgeslagen station, het groene LED-
lichtje zal branden. Hou " " of " " ingedrukt om tussen 
kanalen te schakelen. Als u opnieuw naar stations wilt zoeken druk 
u in de FM-modus op " ".

Aux-in-Modus

Als de headset aan staat en de Aux-in-kabel is aangesloten, wordt 
de Bluetooth-functie uitgeschakeld en wordt er automatisch 
overgeschakeld naar de Aux-in afspeelmodus.
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Oplaad-Modus

1. Gesproken melding als de batterij bijna leeg is: "Please Charge 
It" 

2. Als de batterij bijna leeg is, gebruik dan de oplaadkabel om de 
headset op te laden bij een laadvoltage van 5V/1A

3. Energiebesparende modus: Na 5 minuten inactiviteit, wordt de 
headset automatisch uitgeschakeld.

Status LED-lichtje

Opladen LED-lichtje blijft rood tijdens het opladen. 
Blauw LED-lichtje als de headset volledig 
opgeladen is.

Koppelen LED-lichtje knippert snel afwisselend tussen 
blauw en groen.

Verbonden LED-lichtje is blauw. 

In gebruik In Bluetooth-modus knippert het LED-lichtje 
blauw
In TF-modus knippert het LED-lichtje groen

In Radio-modus is het LED-lichtje groen

In Aux-in-modus wordt de headset 
automatisch uitgeschakeld, het LED-lichtje 
gaat uit.
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Bluetooth-versie: V 5.0 
Ondersteuningsprofiel: Ondersteuning voor
a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\ga
tt\rfcomm\sdp\I2cap profiel
Bereik Werkafstand: 10m 
Batterijspecificaties: 3.7V 400mAh, Ingebouwde 
Oplaadbare Lithium-ion batterij
Laadspanning: 5V/IA 
Oplaadtijd: ongeveer 2.5 uur
Bel-/Muziektijd: LED-lichtjes aan/uit +- 8u/12u
Werkfrequentie: 2.402-2.480GHz 
Impedantie: 32
Gevoeligheid: 85±3db
Chipset :JL6925

Productparameters



Let op!

Volg altijd alle instructies en waarschuwingen op.
Plaats niet in omgeving van open vuur, zoals kaarsen etc.
Neem de milieuvoorschriften in acht wanneer je de batterij wegdoet.
De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals 
zonneschijn, vuur en dergelijke.
LET OP: De batterij is niet vervangbaar .

Als er geen verbinding gemaakt werd nadat de Bluetooth-headset in 
de koppelingsmodus zat, schakel de headset dan uit om stroom te 
besparen.
Voer tijdens het zoeken naar Bluetooth geen andere bewerkingen uit 
om programmafouten te voorkomen.
Langdurig gebruik op hoog volume kan gehoorschade veroorzaken 
. 
Niet gebruiken in het verkeer .
Houd er rekening mee dat het gebruiken van de Bluetooth-headset 
in een goede omgeving schade aan de headsets kan voorkomen.
Laad de headset op als deze lang niet is gebruikt.

!


